
V hlubokých šlé-
pějích s jistotou zku-
šeného chodce, tak 
kráčejí další nástupci 
dobrého amatérské-
ho divadla v Halen-
kovicích. Těžko hádat 
čím to je, že se u nás 
divadlu daří a co to 
je, co láká a vede dal-
ší a další nadšence 
k pokoušení múzy 
Thálie. Pravdou je, že 
je u nás divadlu dob-
ře
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100. VÝROÈÍ NAROZENÍ 100. VÝROÈÍ NAROZENÍ 
Frà Josefa Zlámala, O. Melit.Frà Josefa Zlámala, O. Melit.

Sobota 27. června 2015 přinášela 
s sebou mnohá očekávání. Při mši sva-
té bychom měli vzpomenout stého vý-
ročí narození halenkovického rodáka 
Frà Josefa Zlámala, O. Melit., Inf. pře-
vora Suverénního řádu sv. Jana Jerusa-
lemského z Rhodu a Malty.

Narodil se v roce 1915 dne 1. červen-
ce Františce a Augustinu Zlámalovým. 
Vyrůstal společně se svými pěti souro-
zenci a staříčkem, díky kterému mohl 
začít studovat na arcibiskupském gym-
náziu v Kroměříži.

SLOVO STAROSTY
VÝLET DO POHÁDKY

SENIOØI 
A JEJICH BEZPEÈÍ

a další...

Pokračování na straně 2.

THÉ THÉ ÀÀ LA MENTHE OU T´ES CITRON? 
– Mátový nebo citrón?– Mátový nebo citrón?

Pokračování na straně 2.

INFORMACE PRO 
ZAHRÁDKÁØE

ŠKOLNÍ ALMANACH 
V PØÍLOZE

120LET SDH

PLES 
SPORTOVCÙ

TJ Halenkovice Vás srdečně 
zve na 

12. 12. 2015 
od 20.00 hodin

V rámci programu 
bude vyhlášen nejlepší 

fotbalista roku. 

Předprodej vstupenek bude 
zahájen v úterý 1. 12. 2015 
v místní knihovně, během 

otevíracích hodin.

DRAKIÁDUDRAKIÁDU
LMK Halenkovice Vás srdečně zve na

která se uskuteční která se uskuteční 
10. 10. 2015 od 13.00 hod 10. 10. 2015 od 13.00 hod 
na modelářském na modelářském 
letišti Vrchoviceletišti Vrchovice

POSEZENÍ 
U CIMBÁLU SE 

SVATOMARTINSKOU 
KAČENOU 

21. 11. 2015
Hraje CM Rováš, vystoupí 
FK Pláňata Halenkovice 

a Pozdní sběr z Napajedel. 

LOUÈNÍ S PØEDŠKOLÁKY
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Thé à la menthe ou t´es citron? – Mátový nebo citrón?Thé à la menthe ou t´es citron? – Mátový nebo citrón?

100. VÝROÈÍ NAROZENÍ FR100. VÝROÈÍ NAROZENÍ FRÀÀ JOSEFA ZLÁMALA, O. MELIT. JOSEFA ZLÁMALA, O. MELIT.
Po maturitě odchází do 

kněžského semináře v Olo-
mouci, kde na otázku biskupa 
při kněžském svěcení 5. čer-
vence 1941 hrdě odpoví: „Zde 
jsem, Pane.“ Tuto odpověď, 
znovu opakuje při každoden-
ním životě. Ať je to období 
válečné, doba po válce, kdy 
odchází budovat vinici Páně 
do českého pohraničí – frý-
dlantského výběžku. Tuto větu 
vyslovuje i po celých deset let 
strávených ve vězení. Návrat 
na svobodu ovšem nezname-
nal návrat do kněžské služby, 
ale mezi dělnickou třídu. I zde 

Ale pojďme pěkně popořád-
ku. V květnu nás nový divadelní 
spolek Haleny pozval na premi-
éru hry Mátový nebo citrón Pa-
tricka Haudecoeura doplněnou 
o výstavu fotogra ií dokumentu-
jících průběh zkoušení hry. Ve-
čer tak začal v příjemné, přátel-
ské atmosféře a naladil diváky 
na tu správnou notu. Po nezbyt-
ném občerstvení přišlo očekáva-
né divadelní představení. 

Pokračování ze strany 1. si byl vědom svého slibu: „Zde 
jsem.“

Nebylo vždy snadné plnit to, 
co bylo slíbeno. Vždyť kněžská 
služba není jen poklidný život 
na venkovské faře, ale také sta-
rosti jak opravit svěřené koste-
ly s prostředky, kterých nikdy 
nebylo mnoho, jak předávat 
víru dalším generacím, jak 
pomoci slovem či modlitbou 
všem těm, kteří ji potřebovali 
při rozhodování na své životní 
pouti.  Odešel, když Pán zavo-
lal, 22. prosince 2008. 

Slovy jednoho z účastníků 
slavnostní bohoslužby: „Má-
lokdo oslaví své narozeniny 

takovým způsobem, ač už není 
na tomto světě. Je úžasné, že 
se sešli lidé v podstatě z celé 
republiky a v takovém množ-
ství, přestože oslavenec již 
není mezi námi. Je úžasné, že 
se díky všemu, nejen kvůli mši 
svaté, ale i tomu sborníčku (byl 
vydán vzpomínkový sborník) 
dali lidi dohromady a utvořili 
jakési společenství.“

Tím potvrdil slova novo-
říšského opata J. M. Mariana 
Rudolfa Kosíka, O. Praem., ka-
zatele při mši svaté. Hlavním 
celebrantem byl strahovský 
opat J. M. Michal Josef Pojezd-
ný, O. Praem., dalším celebran-

tem byl probošt Josef Hudec, 
O. Cr. z Hradiště sv. Hippolyta 
ve Znojmě; čtveřici kněží dopl-
nil P. Pavel Kaška, halenkovický 
rodák. Členy Maltézského řádu 
zastupoval pan Kubík.

O varhanní doprovod se 
zasloužila praneteř P. Zláma-
la Zdeňka, kterou doprovodil 
hrou na klarinet pan Zdeněk 
Semela.

Mše svatá byla ukončena 
opatským požehnáním s třemi 
kříži. Po ní následovala krátká 
pobožnost na hřbitově u hrobu 
Frà Josefa Zlámala. Při ní byly 
proneseny prosby nejen za něj, 
ale také za všechny zemřelé 
odpočívající na halenkovickém 
hřbitově.

Závěrem bych citovala slova 
sestry Simeony - boromejky, 
která pečovala o P. Zlámala: 

„Děkuji za všechno, bylo to 
moc krásné setkání. Vyprošuji 
vašemu kraji Boží požehnání, 
radost a pokoj… Mladým lidem 
víru a krásné rodinné vztahy, 
jak nám to připomíná papež 
František, a ne svět, ty jejich 
ptákoviny… Ať se Otec převor 
přimlouvá u Pána Boha.“     M. L.

Josef Zlámal r. 1941

Pokračování ze strany 1. A teď už můžeme rovnou 
přistoupit k rozdávání pochval. 
V první řadě pochvalu zaslouží 
vynikající volba scénáře. Dílko 
přes jednoduchou a místy oče-
kávatelnou zápletku dokonale 
vytěžuje formát klasické kon-
verzační komedie, má dosta-
tečný švih a spád, nenechává 
diváka čekat na gagy a až bláz-
nivé situační prvky a především 
dává prostor pro plné herecké 
vyžití. Není divu, že za ni autor 

sklidil řadu ocenění, hraje se po 
celém světě a v Paříži měla už 
stovky repríz v nejrůznějších di-
vadlech. Co je dobré Pařížanům 
mohlo by uspokojit i náročného 
diváka halenkovického, řekli 
si naši interpreti a pustili se do 
zkoušení. A to už se dostává-
me k pochvale číslo dvě. Režie 
těžící z podstaty textu stavěla 
na kvalitách hereckých. A prá-
vě herecký projev posilněný 
bouřlivou reakcí publika se 
stupňoval a rostl často až k fre-
netickým výkonům. Vzhledem 
k podstatě hry to nebylo na ško-
du, spíše naopak. Není možné 
nevyzdvihnout ústřední dvojici 
v provedení známých zkuše-
ných aktérů. Všem se hrne na 
mysl Pavla Pavelková, jako diva, 
o které už po předchozích di-
vadelních zkušenostech nelze 
v našich kotárech pochybovat, 
ale bylo by nespravedlivé ne-

zmínit Vítka Gabrhelíka, kte-
rý se v postavě popleteného 
herce-milence jistě nemusel 
dlouho hledat. A cítíme tu snad 
i drobnou podobnost se strážní-
kem ze slavného provedeni hry 
Po stopách Magritta. Nelze však 
zůstat jen u osvědčených hvězd. 
Také další herci na prknech 
dávali představení všechno, co 
v sobě měli a bylo toho hodně 
a bylo to znát. Čistá herecká 
radost se lila z jeviště do hledi-
ště a posloužila k výslednému 
oblažení publika plnokrevnou 
komedií. Nebojíme se říct, že 
nám divadelníci naservírovali 
čistokrevnou srandu, která však 
měla i hlavu a patu, nepodbízela 
se lacinými či pokleslými vtipy 
a přesto nejeden divák končil 
v slzách... od smíchu.

Děkujeme Haleny, jen tak dál. 
Nemusíte se bát, vždyť u nás se 
přece divadlu daří.                     P.D.
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PØEDSTAVUJEME SEPØEDSTAVUJEME SE

Milí příznivci halenkovské-
ho divadla, už jste si nás ně-
kteří všimli, někteří jste absol-
vovali halenkovskou premiéru 
i reprízu pod širým nebem 
v hospodě Na kopci, máme 
dokonce i takové fanoušky, 
kteří zatím viděli všechny 
naše představení. Vy, kteří se 
už zde poznáváte, nemusíte 
číst dál a můžete se věnovat 
jiným příjemným věcem. Rádi 
bychom se ještě představili 
těm, kteří nás ještě tak úplně 
neznají (například panu sta-
rostovi, aby věděl, kvůli čemu 
zabíráme v zimních měsících 
večery v kulturním domě). 
Jsme malý divadelní soubor 
tvořený jednak místními nad-
šenci – Marcela Palúchová, 
Pavla Pavelková, Vendula Ve-
čeřová, Lenka Hulejová, Zby-
něk Holásek a Vítek Gabrhelík 
(ten sice přímo na Halenko-
vicích nebydlí, ale vzhledem 
k jeho velké touze se sem vrá-
tit ho zařazujeme do kategorie 
„místní“). Ti, kterým stojí zato 
za náma dojíždět jsou naši ka-
marádi Karel Škrabal a Martin 
Tomaštík. První přestavení 
Mátový nebo citron? jsme 
začali zkoušet v říjnu 2014 
a s malou vánoční přestávkou 
jsme byli schopní 9. 5. 2015 
poprvé vystoupit před di-
váky. Řekněme, že v dubnu 
jsme spolu byli tak často, že 
naše děti a přítelkyně chodili 
na zkoušky s námi, abychom 
mohli být alespoň trochu spo-
lu. V květnu se nám podařilo 

zažít divadelní „šňůru“, když 
jsme po premiéře hráli další 
dva víkendy ještě v Kostela-
nech nad Moravou a Březni-
ci u Zlína. Kdo litoval, že nás 
neviděl, pak měl příležitost 
5. 9. 2015 na zatím posledním 
představení v letním am ite-
átru na Rejdě ve Spytihněvi. 
Začínáme být vytíženým sou-
borem a nabídky z okolních 
obcí se jen hrnou. Až budeme 
vědět další přesný termín, rádi 
Vás upozorníme. Derniéra na-
šeho divadelního kousku pře-
ce nemůže být odehrána bez 
toho, aniž by se na nás přišel 
podívat pan starosta. 

Spřádáme samozřejmě 
i plány do budoucna. Další di-
vadelní kousek, který vznikne, 
bude určen pro malé diváky. 
Bude to pohádka o….. (ale tiše, 
víc vám neprozradíme). A taky 
se připomínáme, že okamžitě 
bereme do party nadšené 
technické parťáky, kteří by byli 
ochotní nám pomoci se světly 
a zvukem. Při zkoušení se jed-
ná hlavně o pomoc poslední 
měsíc před premiérou a pak 
aktivní účast na reprízách.

Tak a teď vzhledem k tomu, 
že jsme lehce ješitný 
divadelní spolek, rádi 
bychom Vám nabíd-
li ochutnávku z naší 
návštěvní knihy, která 
byla zatím vždy při-
pravena u vstupného 
a diváci měli možnost 
napsat nám své dojmy. 
Trochu se chceme po-

chlubit a trochu se bojíme, že 
o nás nikdo nic nenapíše:

Máte můj neskutečně hlubo-
ký a neskonalý obdiv, divadelní-
ci!!! Náš svět takových lidí jako 
jste vy, potřebuje jako kytka 
sluníčko.

V hlubokých šlépějích… 
díky P.

Fandím Vítkovi – Víťo, natrh-
ni jim pytliky!

Rozesmátý sál je vaší vizitkou
Bacha! Slováckému roste 

konkurence!
Ve vašem podání dost dobrý 

kousek! Byli jste skvělí.
Jako producent (tata) ne-

mám námitek (sem tam). Jinak 
jsem se moc bavil

Bylo to vynikající!
Nečekal jsem nic! Dostal jsem 

všecko!
Super!!! – Chovancová, Jan-

čová, Janotová – Šarovy – svaz 
žen pro mužský blahobyt (tak 
snad byli muži dostatečně bla-
žení, když mohli být sami doma 
a ženy na divadle)

Líbilo se, v zákulisí se nebav-
te, je to slyšet v sále. Best Kája 
a Marci!

Bylo to FAMÓZNÍ! Nejlepší 
byl VIKTOR!!

HALENY JSOU VÝBORNÉ! 
Skvěle zahrané představení, 
nasmál jsem se moc. Vy jste 
úžasní, děkuji. AŤ SE VÁM DAŘÍ!

Na co chodit do „velkého“ 
městského divadla. Těším se na 
další představení

Jóóó Moc Moc Jóó
Moc skvělý výkon všech her-

ců, hodně elánu do další práce. 
Pokud smích prodlužuje život, 
tak zemřu opravdu minimálně 
stoletá.

Měli jsme i zahraniční účast, 
zde prosím jejich reakce:
Ćetait MAGNIFIQUE!!
Boli ste absolútne, najviac na 

svete skvelý, výborný, famóz-
ný!!! Vítečku a Paulínka** Tě-
ším sa na dalšie vystúpenia.
Ĺúbilo sa! Úžasné, precvičuj-

úcé, ozdravné!
Ďakujeme – Hugo – Zážitok. 

Sme sa nasmiali.    
P. Pavelková

M. Palúchová
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RO schválila
rozpočtové opatření 

č. 2/ RO/2015. 
navýšení ceny za dílo 

„Propojení stávající kana-
lizace Halenkovice“ prová-
děné irmou VHS Javorník 
o 33.103,- Kč z důvodu pro-
dloužení kanalizace pro za-
jištění dostatečného spádu.

nabídku Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě na 
analýzu kalů z ČOV za cenu 
6.530,- Kč.

úplnou cenovou nabídku 
irmy TOKOZ a.s. na pláno-

vanou výměnu všech zámků 
v budově OÚ Halenkovice.

nominaci obce Halenkovi-
ce jako člena Rady Svazu měst 
a obcí ČR a deleguje jako své-
ho zástupce do orgánů Svazu 
měst a obcí ČR pana Jaromí-
ra Blažka, starostu obce, aby 
v ní hájil zájmy obce a svěřuje 
starostovi obce pravomoc:  

a) rozhodovat o zástup-
cích obce Halenkovice v or-
gánech Svazu měst a obcí ČR

b) rozhodovat o zástup-
cích obcí a měst, které zmoc-
nili k zastupování obec Ha-
lenkovice v orgánech Svazu 
měst a obcí ČR.

návrh programu na jed-
nání III. zasedání zastupitel-
stva obce Halenkovice dne 
4. 6. 2015.

žádost o výpůjčku na pří-
vod NN k rod. domu na parc. 
č. 81/2 - Alžběta Uhlířová, 
Zlín.

návrh smlouvy s irmou 
REPONT na opravu MK Ka-
ménka a pověřila starostu 
obce podpisem smlouvy.

žádosti na odpuštění po-
platku za stočné 2015 pro 
žadatele z důvodu dlouho-
dobého pobytu mimo obec, 
v zahraničí.

 nabídku fy. Jan Kolomaz-
ník na opravu komunika-
cí horkou zálivkou (asfalt) 
a schválila použití této tech-
nologie pro opravu MK.

žádost Ing. Miroslava 
Trávníčka, Zlín, o zřízení vý-

kvìten 2015 až srpen 2015


Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce 
půjčky na část pozemku p.č. 
233/5 za účelem vybudování 
přípojky vody a kanalizace 
k RD č.p. 6 na p.č. 157/1.

žádost ZŠ a MŠ Halen-
kovice o přijetí daru – mul-
tifunkční tiskárna DELL za 
cenu 2.900,- Kč.

bezplatný pronájem sálu 
pro paní Huťkovou za účelem 
prodeje second-hand textilu.

žádost Domu sociálních 
služeb Návojná o poskytnutí 
sponzorského daru. V rámci 
přerozdělení inančních pro-
středků na sociální služby 
2015 schválen příspěvek ve 
výši 2.000,- Kč. RO pověřila 
starostu podpisem smlouvy 
s DSS Návojná.

žádost na odpuštění po-
platku za stočné 2015 pro čp. 
551, z důvodu nenapojení na 
obecní kanalizaci a doložení 
vyvážení septiku.

žádost pana Miroslava 
Nekorance, Halenkovice 258 
o zřízení výpůjčky na část 
pozemku p.č. 3526/11 a p.č. 
3526/10 pro zřízení přístu-
pové komunikace a část po-
zemku p.č. 3592 PK za úče-
lem uložení inženýrských sítí 
k novostavbě RD na pozem-
cích p.č. 1602/1 a 1602/2.

žádost Mgr. Zdeňka Dudy, 
Halenkovice 616, 763 63 
o zřízení výpůjčky na část po-
zemku p.č. 270/51 a 270/52 
za účelem zřízení přístupo-
vé komunikace ke garáži na 
parc. č. 270/9.

pravidla pro rozdělení 
kompostérů mezi občany:

dle přijatých žádostí na 
bytové jednotky s č.p. a trva-
lým pobytem

při nevyčerpání počtu 
kompostérů - další na byto-
vou jednotku s vyšším po-
čtem členů domácnosti. 

v případě přebytku kom-
postér pro chataře a chalu-
páře na jednotky s č. p. nebo 
s č.   e.

v rámci poskytnuté do-
tace „Kompostéry“ smlouvu 
o výpůjčce pro občany a po-

věřila starostu obce podpi-
sem jednotlivých smluv.

nejlevnější nabídku Ing. 
T. Poslušné na zaměření 
místních komunikací, dle 
zaslané poptávky (Dolina I 
-  1800m, Dolina II - 700m, 
Pláňavy – 450m).

dohodu na zajištění pou-
ťových atrakcí při tradiční 
pouti v Halenkovicích s pa-
nem Michalem Hanušem, 
Zlín, na období 2016 -2020 
a pověřila starostu obce pod-
pisem. 

rozpočtové opatření 
č. 3/ RO/2015.

bezplatné přistavení kon-
tejneru pro likvidaci následků 
požáru u hospodářských ob-
jektů RD p. Sihelského a p. Ta-
tarky. RO se také seznámila 
s jeho následky a se zásahem 
jednotky SDH Halenkovice.

provedení tahových zkou-
šek (oslovení arboretistů) na 
zjištění stavu významných 
stromů na veřejných pro-
stranstvích - jedná se přede-
vším o lípy v Dědině a další.

inanční příspěvek 2.000,- 
Kč pro TJ Halenkovice na po-
řádání turnaje přípravek.

žádost paní Jany Valou-
chové, Napajedla na výpůjčku 
části pozemků parc. č. 233/2 
pro zbudování příjezdu a pří-
stupu a vedení a uložení ka-
nalizačního potrubí k budou-
cí stavbě RD na parc. č. 169 
v k.ú. Halenkovice.

cenovou nabídku na vý-
malbu některých prostor bu-
dovy OÚ od p. Zb. Hrbáčka.

žádost pana Radka Ská-
cela, Halenkovice 15, na vý-
půjčku části pozemků parc.č. 
3602/1 pro zbudování ve-
dení a uložení kanalizačního 
potrubí k budoucí stavbě RD 
na parc.č. 3831 v k.ú. Halen-
kovice.

žádost pana Jindřicha 
Sudolského, Halenkovice 
613, na výpůjčku části po-
zemků parc. č. 3534 PK pro 
zbudování příjezdu a přístu-
pu k budoucí stavbě RD na 

parc. č. 1110/2, 
1110/5, 1110/6 a 1111/5 
v k.ú. Halenkovice.

provedení výstavby 
osvětlení v úseku Kopec toč-
na – ve směru modelářské 
letiště až po odbočku na Sva-
té dle schváleného rozpočtu 
a schválila zaměření přilehlé 
komunikace.

zpracování rozborů vody 
z nádrže u Bilíkového. Z dů-
vodu využití vody z nádrže 
občany i obcí – rozbory uká-
zaly, že voda je jen užitková.

změnu podmínek smlou-
vy s irmou Andritz na pozá-
ruční servis odstředivky ČOV 
na kontrolu v termínu1x roč-
ně – na základě nabídky.

žádost na spolu inanco-
vání ve výši 50%, max. 30 tis. 
Kč na opravu koryta stoky 
pod mostkem pro p. Sudol-
ského.

RO se seznámila 
návrh programu na jed-

nání IV. zasedání zastupitel-
stva obce Halenkovice dne 
4. 9. 2015.

žádost p. Hradílka o pří-
spěvek na pořádání turnaje 
v nohejbalu dne 12. 9. 2015 
ve výši 2.000,-Kč.

RO projednala
rozpočtové opatření 

č. 2/ ZO/2015 a doporučuje 
ZO opatření přijmout. 

stanovisko pořizovatele 
územního plánu (ÚP) k žá-
dosti na pořízení změny ÚP 
Halenkovice, žadatel p. Pavel 
Janko, Chaloupky 577, Veselí 
nad Moravou, na změnu po-
zemku parc. 251/3 do ploch 
BI – individuální bydlení a zto-
tožňuje se se stanoviskem po-
řizovatele a nedoporučuje ZO 
změnu přijmout.

bezúplatný převod stavby 
„Polní cesta IIa a záchytné ná-
drže Halenkovice“ od Státního 
pozemkového úřadu do ma-
jetku obce.
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kvìten 2015 až srpen 2015

Z jednání zastupitelstva a rady obce Z jednání zastupitelstva a rady obce 

žádost na zřízení parko-
vacích míst pro parkování 
osobních automobilů v zim-
ním období v části Zemanové 
- Skřivánková Vilma. Možnou 
variantou by byla směna po-
zemku za obecní s p. Fraňkem.

přechodnou úpravu provo-
zu v obci při Výletu do pohád-
ky.

žádost o vyjádření k stavbě 
RD na parc. č. 1602/1, Miro-
slav Nekoranec, Halenkovice 
258.

přechodnou úpravu provo-
zu na MK na akci Hasiči 120 let. 

žádost pozemkového úřa-
du k plánovanému převodu 
komunikace pod hřbitovem.

celkovou uzavírku želez-
ničního přejezdu P8166 na tra-
ti Otrokovice – Napajedla v km 
150,926 na silnici č. III/36747 
Napajedla – Halenkovice a ob-
jízdnou trasu v termínu od 
11.07.2015 od 7.00 hod. do 
17.07.2015 do 13.00 hod. z dů-
vodu opravy.

dodatek smlouvy o poskyt-
nutí inančního příspěvku za 
účelem zajištění dopravní ob-
služnosti - Zlínský kraj.

zprávu o kontrole požár-
ního vodovodu a hasicích pří-
strojů v budově OÚ - Regner 
Holešov.

žádost manželů Kašpár-
kových o odkup obecního po-
zemku p.č. 270/25 a navrhuje 
nabídnout prodej i oběma sou-
sedícím majitelům na ½.

žádost Mgr. Zdeňka Dudy, 
o zřízení výpůjčky na část po-
zemku p.č. 270/51 a 270/52 
za účelem zřízení přístupové 
komunikace ke garáži na parc. 
č. 270/9.

nabídky na zaměření 
místních komunikací dle 
zaslané poptávky (Dolina 
I - 1800m, Dolina II - 700m, 
Pláňavy – 450m). Nabídky 
podaly – Ing. Taťána Posluš-
ná, GB Geodezie Brno, Aditis 
a MDP Geo. 

žádosti na zajištění pou-
ťových atrakcí na tradiční 

pouť v Halenkovicích na ob-
dobí 2016 – 2020. 

zprávu o činnosti MAS Se-
verní Chřiby a Pomoraví a in-
formace o poskytování dotací. 

potvrzení dodávek plynu 
od 1. 1. 2016 od EP Energy 
Trading.

schválení aktualizace ma-
nipulačního řádu pro vodní 
dílo VN Halenkovice, vydal: 
MěÚ Otrokovice, odbor ŽP.

petici občanů části Dolina 
proti rozšíření areálu Fagus 
Invest a.s. RO doporučuje 
problém projednat na ZO Ha-
lenkovice.

RO se seznámila
s výsledkem auditu ze 

dne 3. 6. 2015 irmy EKO-
-KOM ve smyslu stanovení 
části II článku VII „Smlouvy 
o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů“.

se souhlasným vyjádře-
ním společnosti E-ON k pře-
ložce vedení NN u budovy č.p. 
172 - kovárna.

s žádostí MěÚ Otrokovi-
ce odb. životního prostředí 
o koordinované závazné sta-
novisko na „Stavební úpravy 
třídy MŠ v budově č.p. 164 
Halenkovice“.

s konáním kontroly 
nad dodržováním zákona 
č. 274/2001 Sb. o vodovo-
dech a kanalizacích pro veřej-
nou potřebu dne 29. 5. 2015. 
Nebyly zjištěny závady.

se situačním plánem do-
pravního značení pro oslavy 
120 let SDH Halenkovice od 
NVB Line s.r.o.

s výsledky rozboru kalů 
z ČOV, které vyhovují stano-
veným limitům.

s oznámením irmy Sat-
turn o navýšení poplatku - 
zpoplatnění příjmu skupiny 
programů Nova a Prima od 
1. 6. 2015 a přenechává roz-
hodnutí na zastupitelstvu 
obce, jak dále inancovat ka-
belovou televizi.

s oznámením o zahájení 
řízení o dodatečném povo-

lení stavby Kontejnerový 
skladový a kancelářský ob-
jekt Fagus Invest a.s. v areálu 
irmy.

s oznámením o výskytu 
včelího moru.

s převodem pozemku pod 
křížkem u letiště od Pozem-
kového úřadu do vlastnictví 
obce. 

s doručeným posudkem 
na hasičské auto Tatra - Ing. 
Petr Žižlavský.

s koordinovaným závaz-
ným stanoviskem stavby – 
stavební úpravy MŠ v budově 
č.p. 164 Halenkovice, vydal 
MěÚ Otrokovice, odb. život-
ního prostředí.

s protokolem o předání 
díla bezpečnostní dveře kan-
celáře OÚ včetně montáže - 
Miloslav Smolinka.

s předávacím protoko-
lem o provedených pracích - 
opravy povrchu Kaménka od 
irmy Repont.

se stížností občanů Doli-
ny na dopravce kontejnerů 
a zaměstnanců z irmy Fa-
gus Invest a.s. – nepřiměřená 
rychlost a hluk. RO rozhodla 
o postoupení stížnosti na 
Ředitelství silnic ZL – vlast-
níka komunikace, Policii ČR, 
Krajskou hygienickou stanici 
Zlín – měření hluku a na MěÚ 
Otrokovice, odd. dopravně- 
správní k dalšímu řešení.

s návrhem projektu za-
stavitelnosti území u Svatých. 
Bude projednáno na ZO.

s oznámením Krajského 
úřadu Zlín o probíhajícím 
zjišťovacím řízení - posuzo-
váním vlivů na životní pro-
středí EIA – projekt irmy  
AgPol s.r.o. – Vrbka studie 
odtokových poměrů, které 
se týká obce i občanů Halen-
kovic. Zveřejněno na úřední 
desce.

se stížností na chov prasat 
v části Zádřinové a rozhodla 
o postoupení kompetentním 
úřadům. Obec chovy neregu-
luje, omezila by na právech 
i další občany v jiných čás-

tech obce - regula-
ce je běžná ve městech.

se závěrečnou kontrolní 
prohlídkou z MěÚ Otroko-
vice, odb. ŽP – na akci sana-
ce Břehy (protipovodňová 
a protierozní opatření).

s rozhodnutím o umístě-
ní stavby, stavební povolení 
– rekonstrukce sportovní-
ho areálu u ZŠ Halenkovice 
z MěÚ Napajedla, stavební 
úřad.

s předvoláním k soudu 
ve věci pozemky pod komu-
nikací Bábolná (soudní spor 
p. Válková x Obec Halenko-
vice) – obec zastupuje Mgr. 
Dalecká.

s vyhlášením hejtmana 
ZK - Období nepříznivých 
klimatických podmínek – 
zákaz pálení, rozdělávání 
ohňů apod.

s dokumentací k akci 
„Kanalizace a ČOV - II. eta-
pa“ - vypracoval Ing. Černý. 

s dokumentací, roz-
počtem a výkazem na akci 
„Půdní vestavba OÚ Halen-
kovice“ - vypracoval Ing. 
Foltýn.

s oznámením o uzavír-
ce silnice při konání závo-
dů – Barum Czech rally Zlín 
z MěÚ Otrokovice, odb. do-
pravně-správní.

se souhlasným vyjádře-
ním MěÚ Otrokovice, odb. 
ŽP – koordinované stano-
visko „Kanalizace a ČOV - 
II. etapa.“

RO neschválila
žádost ÚAMK - Autoklub 

neslyšících Zlín o poskytnu-
tí inanční dotace na auto-
mobilové závody.

žádost na odpuštění po-
platku za odpady 2015 stu-
dentovi staršímu 26-ti let 
- nesplnění kritérií.

nabídku Citiportal na 
zveřejnění nabídek práce na 
webových stránkách obce.
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ZO bere na vědomí:
zprávu o plnění usnesení 

z minulého zasedání ZO.
zprávu o činnosti rady 

obce.
rozpočtové opatření č.2/

RO/2015.
bezúplatný převod stavby 

„Polní cesta IIa a záchytné ná-
drže Halenkovice.“

ZO schvaluje:
rozpočtové opatření 

(v upravené podobě) 
č. 2/ ZO/2015.

závěrečný účet Obce Ha-
lenkovice za rok 2014 a sou-
hlasí s celoročním hospoda-
řením a to bez výhrad. 

účetní závěrku Obce Ha-
lenkovice za rok 2014. 

prodej nepotřebného ma-
jetku „TATRA 138 CAS“ za 
cenu 150tis. Kč.

projekt a spoluúčast 
„Kompostéry pro občany 
Obce Halenkovice“ ze Státní-
ho fondu Životního prostředí. 

projekt a spoluúčast „Za-
vedení separace a svozu bio-
odpadu v Obci Halenkovice“ 
ze Státního fondu Životního 
prostředí. 

přijetí pozemků par. 
č. 775/7, 775/8 a 775/9 dle 
GP č.1282b-99/2014 a to for-
mou daru či koupě za cenu 
15,- Kč/1m2 pod účelovou 
komunikací Bábolná.

předložený projekt f. NVB 
LINE na realizaci dopravního 
značení u cyklotras v Halen-
kovicích.

přijetí pozemku 3557/2 
a to bezúplatně od Úřa-
du pro zastupování státu 
ve věcech majetkových dle 
smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva 
k nemovité věci č. UZSVM/
BZL/2969/2015-BZLM. 

ZO neschvaluje:
žádost na pořízení změny 

Územního plánu Halenkovice 
žadateli Pavel Janko, Veselí 
nad Moravou, na pozemky 
par. č. 251/3 v k. ú. Halenko-
vice. 

Pokračování ze strany 5.























Vážení spoluobčané, 
přináším několik novinek 

z obce, které se týkají hotových 
investičních akcí. Koncem léta 
jsme dokončili a zkolaudovali 
propojení kanalizačního řadu 
v  Dědině, a to v její spodní čás-
ti. Tímto krokem jsme připojili 
všechny domy od čp. 2 až po 
čp. 572, tzn. všechny domy na 
pravé straně od krajské komu-
nikace (Kopec až Dolní Konec). 
Pokud budete mít nějaké dotazy 
ohledně napojení na kanalizaci, 
obraťte se na obecní úřad.  

Další kompletně dokončenou 
akcí včetně kolaudace jsou pro-
tipovodňová a protierozní opat-
ření (skládané kamenné zídky) 
včetně opravy přilehlé pozemní 
komunikace v části obce Břehy.  

Mnozí si jistě všimli, že i po-
vrch na cestě Kaménka je již 
hotový. Pokud se tato navržená 
technologie opravy (asfaltem 
prolévané kamenivo různé frak-
ce a následně zaválené) u našich 
komunikací osvědčí, budeme 
takto pokračovat i u dalších cest 
v Halenkovicích. Zatím se nám 
tato technologie jeví jako efek-
tivní a cenově dostupná. 

Aby mohly probíhat opravy 
a práce na našich cestách, při-
stupujeme jako každý rok k za-
měření dalších úseků místních 
komunikací. Během září získá-
me geometrické plány zamě-
řených cest. Letos zaměřujeme 
úsek od křižovatky u hlavní ces-
ty na Dolině (zastávka U mlýna) 
k Fagusu až po bývalou hájenku 
u lesa cca 1,4 km. Další zaměře-
ný úsek je od křižovatky u hlav-
ní cesty na Dolině (zastávka 
Pod kopcem) směrem ke staré 
pálenici až k odbočce k domu 
rodiny Ondrašíkových cca 700 
mb. Na Pláňavách byla zamě-
řena komunikace od buněk až 
po rozcestí směrem ke Žlutavě 
včetně všech postranních uliček 
cca 800 mb.  

Ještě v letošním roce budou 
postaveny nové sloupy veřejné-
ho osvětlení na Kopci směrem 
k Vrchovici. Z důvodu realizace 
osvětlení dojte i k zaměření při-
lehlé cesty, případně rozhodne-

Slovo starostySlovo starosty
me o jejím rozšíření. S výsledky 
zaměření seznámíme všechny 
majitele pozemků pod cestou 
a majetkově se s nimi vypořádá-
me – pozemky odkoupíme. 

Obec Halenkovice v rámci zís-
kané dotace na snížení produk-
ce biodpadu rozdává do každé 
domácnosti kompostér o obje-
mu 1m3. Rada obce Halenkovice 
rozhodla, že v první vlně, která 
bude trvat do konce září, budou 
kompostéry rozdávány do kaž-
dé domácnosti po jednom kuse 
na číslo popisné. V případě vol-
ných kompostérů, přidáme další 
do domácnosti s větším počtem 
osob a pak i chalupářům a cha-
tařům, kteří projeví zájem. Ke 
kompostérům jsme získali 
i štěpkovač na drcení dřevní 
hmoty. V případě vašeho zájmu 
o likvidaci větví budeme posky-
tovat tuto službu dle platného 
ceníku schváleného radou obce. 

Další úspěšnou dotací ze stej-
ného operačního programu je 
nákup nového nákladního vozi-
dla s celkovou hmotností 16 tun 
pro svoz velkého objemného 
biologického odpadu. Jeho vari-
abilita a možnost dalšího využití 
předurčuje k poskytování široké 
škály služeb, o nichž do budouc-
na uvažujeme. Jsem rád, že za-
stupitelé obce Halenkovice tyto 
projekty podpořili i za cenu větší 
spoluúčasti doplatku u náklad-
ního auta. Celková výše dotace 
z Ministerstva životního 
prostředí a operačního 
programu životního pro-
středí je přes čtyři milió-
ny korun, tj. 90% uznatel-
ných nákladů.  

V části obce Chobotov 
u čp. 136 jsme nechali 
vyprojektovat opěrnou 
zeď, která by měla zajistit 
stávající svah proti dal-
ším posuvům. Pro daný 
projekt byly provedeny 
geologické průzkumy 
včetně posouzení dané 
lokality Českou geolo-
gickou službou Brno. 
Celkové náklady dle pro-
jektové dokumentace se 
mohou vyšplhat až na 







4 mil. Kč. I zde se aktivně zajímá-
me o možnost získat na tuto akci 
dotaci.  

Další projekt, který je v sou-
časnosti na stavebním úřadě 
k vyjádření, je realizace nové 
střešní konstrukce včetně kryti-
ny na budovu obecního úřadu. 
V rámci tohoto projektu byla 
také navržena a odsouhlasena 
verze nových vestavných půd-
ních prostorů pro knihovnu 
a mediální centrum a to včetně 
bezbariérového přístupu (výta-
hu).  

Na závěr mi dovolte podě-
kovat za dlouholetou práci 
pro Obec Halenkovice a její 
občany paní Zdeňce Trvajové, 
která více jak třicet let úspěšně 
pracovala na obecním úřadě, 
dříve místním národním vý-
boru. Její hlavní činností bylo 
vedení účetnictví obce, ke kte-
rému přistupovala s velkou 
zodpovědností a profesionali-
tou. Také řešila i další admini-
strativu a ochotně pomáhala 
i občanům s jejich úředními 
mnohdy i osobními problémy. 
Od srpna letošního roku na-
stoupila na zasloužený odpoči-
nek, odešla do důchodu.  

Vážená paní Trvajová, přeji 
Vám za sebe i celý obecní úřad, 
pohodu, spokojenost a hlavně 
zdraví. Děkuji. 

Všem přeji krásný a pohodový 
podzim.                    Jaromír Blažek 
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KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Obecní úřad Halenkovice 
763 63 Halenkovice 76

telefon, fax: 
577 945 736
úřad mobil: 
737 230 573

Jaromír Blažek: 
starosta 

724 179 299
František Vojáček: 

místostarosta
602 517 169

e-mail: 
obec@halenkovice.cz

obec.halenkovice@seznam.cz
web: www.halenkovice.cz

Podrobné informace naleznete na 
webových stránkách obce.  

KABELOVÁ TELEVIZE KABELOVÁ TELEVIZE 
- zmìna programu- zmìna programu

V analogovém vysílání Ka-
belové televize Halenkovice 
byl z důvodu ukončení pro-
vozu nahrazen v Multiplexu 
SK2 program Dajto progra-
mem Wau.

Občanské sdružení Diako-
nie Broumov ve spoluprá-
ci s OÚ Halenkovice vyhla-
šuje sbírku

Letního a zimního oblečení 
(dámské, pánské, dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ruč-
níků, utěrek, záclon, 

Látky (minimálně 1 m2, pro-
síme, nedávejte nám odřezky 
a zbytky látek)

Domácí potřeby - nádobí 
bílé i černé, skleničky - vše ne-
poškozené

PØISPÌJTE DO VÝZNAMNÉHO VÝZKUMU ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI, PØISPÌJTE DO VÝZNAMNÉHO VÝZKUMU ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI, 
ZA ROZHOVOR ODMÌNAZA ROZHOVOR ODMÌNA

Vybrané domácnosti naší 
obce budou přizvány k účasti 
na významném vědeckém vý-
zkumu, který přinese dosud 
neznámé pohledy na život 
české společnosti. Výzkum 
Proměny české společnosti 
připravili odborníci z Aka-
demie věd ČR a Masarykovy 
univerzity a bude v něm oslo-
veno 10 000 náhodně vybra-
ných domácností z celé ČR. 
Dotazování realizují vyškole-
ní tazatelé společnosti STEM/
MARK. Vybrané domácnosti 
v naší obci by měli navštívit 
v termínu 

7.7. – 31.10. 2015.
Za rozhovor odměna.

Účast v šetření bude spoje-
ná s inanční odměnou. Do-
mácnost si za hodinu až dvě 
vyplňování dotazníků v jed-
nom roce vydělá 500 – 1100 
korun (v závislosti na typu 
domácnosti). Do výzkumu 
může navíc svými odpověďmi 
opakovaně přispět v následu-
jících 4 letech. 

Výzkum je anonymní a po-
řádají ho renomované vědec-
ké instituce. Poznatky budou 
sloužit českým i zahraničním 
vědcům a mohou být zákla-
dem pro zlepšování sociální 
politiky. Nové šetření Promě-
ny české společnosti přinese 
odpovědi na otázky jako např.: 

• Co brání českým matkám 
vrátit se po rodičovské do-
volené do zaměstnání a je 
možné jejich situaci nějak 
zlepšit? 
• Jak dopadají ekonomické 
krize na životní úroveň do-
mácností a koho zasáhnou 
nejvíce a na které skupiny 
obyvatel by se tak měla za-
měřit sociální politika?
• Jak rychle se daří čerstvým 
absolventům najít zaměstná-
ní a s jakými problémy se při 
tom potýkají?
• Potřebují se Češi stěhovat 
za prací a jak jim to usnadnit?
www.promenyceskespolec-
nosti.cz

Sbírka použitého ošaceníSbírka použitého ošacení

KOMPOSTÉRYKOMPOSTÉRY
Obec Halenkovice zdarma 

nabízí kompostéry Thermo-
king o objemu 900 l, rozmě-
rech 100 x 100 x 100 cm, 
hmotnosti 21 kg. Spolu s ná-
vodem na obsluhu a technic-
kým listem jsou vydávány 
v budově Obecního úřadu 
Halenkovice. Podmínky pro 
bezplatný pronájem:
- trvalý pobyt v obci
- souhlas s výpůjční smlou-
vou

Bližší informace získáte 
v kanceláři OÚ Halenko-
vice nebo u starosty obce, 
kontakt 724 179 299.

Na webových stránkách 
obce je k dispozici „Brožura 
– Kompostování“.

Vatované a péřové přikrýv-
ky, polštáře a deky

Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky -  nepoškozené 

a kompletní
Peří, péřové přikrývky a pol-

štáře
Menší elektrospotřebiče - 

mohou být i nefunkční
Knihy 

Budova OÚ Halenkovice 
v místnosti klubu seniorů   
úterý 20. 10. 2015, středa 
21. 10. 2015 od 15:00 do 
17:00 hod.

VĚCI, které VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače 

a jinou elektroniku, matrace, ko-
berce – z ekologických důvodů

nábytek 
znečištěný a vlhký textil 

Věci prosíme zabalené do ige-
litových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá:
OÚ Halenkovice, 
tel.: 577 945 736
Diakonie Broumov, 
tel: 491 524 342, 224 316 800

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
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V neděli 31. května uspo-
řádal OÚ Halenkovice „Se-
tkání seniorů“. Již tradičně 
byli zváni občané starší 
sedmdesáti let. Těch je 
v naší obci rovné dvě stov-
ky. Pozvánky také obdrželi 

SETKÁNÍ SENIORÙSETKÁNÍ SENIORÙ
bývalí občané Halenkovic, 
kteří nyní žijí v domovech 
důchodců mimo naši obec. 
Pozvání přijalo více než 120 
občanů.

Všichni příchozí dostali na 
přivítanou štamprličku ha-

lenkovické slivovice a milý 
dárek s upomínkovými 
předměty naší obce. 

Celé odpoledne mode-
rovala paní PaedDr. Marie 
Kašíková, která po zaháje-
ní předala slovo starostovi 

obce panu Jaromíru 
Blažkovi. Součástí jeho 
vystoupení bylo podě-
kování všem našim se-
niorům za jejich práci 
pro společnost, obec 
a rodinu. Následoval 
kulturní program žáků 
základní školy pod ve-
dením paní učitelky 
Mgr. Hany Huťkové.

Kuchařky školní jí-
delny připravily chut-
ný pozdní oběd. Při 
kávě a koláčcích si 
všichni přítomní moh-
li popovídat nebo se 
zaposlouchat do tónů 
hudby pana Václava 
Šubíka.

Pro zájemce byla 
v přísálí připravena 
výstavka žákovských 
prací žáků halenko-
vické základní školy, 
doplněná obecními 
a školními kronikami.

Odpoledne příjem-
ně uběhlo a mnozí 
účastníci se začali po-
malu ubírat do svých 
domovů. Těm, kteří 
neměli zajištěnou do-
pravu a nohy jim už 
neslouží tak, aby se 
domů dopravili pěšky, 
byl nabídnut odvoz 
zaměstnanci obecní-
ho úřadu. Při loučení 
mnoho přítomných 
občanů naší obce dě-
kovalo organizátorům 
za pěkně připravenou 
akci a také za to, že se 
na starší občany naší 
obce nezapomíná.

Pro kroniku jsem 
získala od matrikářky 
paní Bohdany Blažko-
vé několik zajímavých 
údajů z oblasti mat-
riky. Některé z nich 

zazněly na setkání seniorů. 
Možná vás bude zajímat, 
jaká je věková skladba oby-
vatelstva naší obce. 

K 31. 5. 2015 měla naše 
obec 1 850 obyvatel.

Nejstarší obyvatelé naší 
obce:
Anežka Navrátilová 97 let
Vlastimila Hrabalová 95 let
Marie Almášiová 94 let
Karel Žák 93 let
Marta Trvajová 92 let
Milada Gajdošíková 92 let
Anna Mikošková 92 let
Marie Holásková 92 let
Jiřina Bezlojová 92 let
Ludmila Kubičíková 90 let
Marie Vičánková 89 let
Marie Cibulková 89 let
Marie Trvajová 88 let
Oldřiška Šenkyříková 88 let

Dále v naší obci žijí oby-
vatelé, kteří v roce 2015 
dosáhli nebo dosáhnou 
následujícího věku:

87 let 7 občanů
86 let 7 občanů
85 let 7 občanů
84 let 6 občanů
83 let 10 občanů
82 let 15 občanů
81 let 8 občanů
80 let 7 občanů
79 let 7 občanů
78 let 5 občanů
77 let 7 občanů
76 let 7 občanů
75 let 11 občanů
74 let 14 občanů
73 let 18 občanů
72 let 21 občanů
71 let 16 občanů
70 let 12 občanů
Dále v Halenkovicích žije 

240 občanů, kteří v roce 
2015 dosáhli nebo dosáh-
nou věku 60 – 69 let. V této 
kategorii je nejsilnější roč-
ník 1952 s počtem 34 a roč-
níky 1954 a 1948 – v obou 
případech s počtem 27 ob-
čanů. V této skupině nejslab-
ším je ročník 1946 s počtem 
17 občanů a dále ročník 
1953 s počtem 18 občanů.

Pokračování na straně 9.



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

9 JARO 2015č. 78

PORADENSKÉ 
MÍSTO PRO SENIORY 

A ZDRAVOTNÌ 
POSTIŽENÉ OBÈANY

Halenkovjáků, kteří 
dosáhli nebo dosáhnou 
v roce 2015 věku 50 – 59 
let, žije v naší obci cel-
kem 220.  Nejpočetnější 
je v této kategorii ročník 
1956 s počtem 33 občanů 
a ročník 1959 s počtem 25 
občanů. Nejslabší je ročník 
1960 s počtem 15 občanů 
a ročník 1962 s počtem 17 
občanů.

V kategorii 40 – 49 let 
žije v Halenkovicích cel-

kem 289 občanů. Největ-
ší zastoupení má ročník 
1974 s 43 obyvateli, dále 
ročník 1973 - 39 občanů, 
ročník 1975 - 37 občanů 
a ročník 1972 -  32 občanů. 
Naopak nejslabší jsou roč-
níky 1971 a 1966 – každý 
po 21 lidech a ročník 1970 
– 22 občanů.

Poznámka: Další údaje 
o skladbě obyvatel naší 
obce najdete v příštím čís-
le Zpravodaje.

PaedDr. Marie Kašíková

Pokračování ze strany 8.

PORADENSKÉ 
MÍSTO PRO SENIORY 

A ZDRAVOTNÌ 
POSTIŽENÉ OBÈANY

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ Č. 2 
MěÚ Otrokovice

V době od 14.00 do 16.00 hodin.

SLUŽBA JE BEZPLATNÁ
V II. pololetí roku 2015 je Vám odborný 

poradce k dispozici:

15.10., 05.11., 19.11., 
03.12., 17.12.

Osobní konzultaci si lze domluvit i na 
následujících kontaktech: 

Centrum pro zdravotně postižené 
Zlínského kraje, Gahurova 5265, 760 01 Zlín, 

tel: 575 570 600, 776 224 751;
e-mail: zlin@czp-zk.cz.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
ZLÍNSKÉHO KRAJE VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKÝM 
ÚŘADEM OTROKOVICE, ODBOREM SOCIÁLNÍM, 

PRO VÁS NADÁLE PROVOZUJE

Výbìr poplatkù pro rok 2015Výbìr poplatkù pro rok 2015
UPOZORNÌNÍ - NEDOPLATKYUPOZORNÌNÍ - NEDOPLATKY

Vážení občané,
při kontrole účetních do-

kladů bylo zjištěno,
že u některých poplatníků 

nejsou uhrazeny místní po-
platky – za odpady, stočné 
a kabelovou televizi.

Prosíme, proveďte kont-
rolu svých plateb.

V případě nejasností 
se informujte v kanceláři 
obecního úřadu a uhraďte 
své pohledávky co nejdříve.

NEJPOZDĚJI VŠAK DO 
31. ŘÍJNA 2015.

Je třeba předejít zbyteč-
ným komplikacím při ná-
sledném vymáhání nedo-
platků.

Pro platbu přes bankovní 
účet si v kanceláři OÚ vyžá-
dejte variabilní symbol.

Bližší informace získáte 
na telefonu:

577 945 736
737 230 573
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SENIOØI A JEJICH BEZPEÈÍ SENIOØI A JEJICH BEZPEÈÍ 
Policie Èeské republiky – KØP Zlínského krajePolicie Èeské republiky – KØP Zlínského kraje

V návaz-
nosti na 

projekt Zlínského kraje 
„Senioři a jejich bezpečí“ 
uveřejňujeme zprávu o ak-
tuálních případech podvo-
dů páchaných na seniorech 
v okrese Zlín. 

Neznámá žena připravila 
seniorku o osmdesát tisíc

ZLÍNSKO: Vydávala se za 
její vnučku.

Včera kolem desáté hodi-
ny dopoledne zazvonil te-
lefon u jednaosmdesátileté 
ženy z Otrokovic. V telefonu 
se ozvalo: „Ahoj, to jsem já“. 
Starší paní odpověděla: „To 
jsi ty, Radko?“ Dál už komuni-
kace pokračovala podle stále 
stejného scénáře, který se 
opakuje u podvedených star-
ších lidí. Neznámá žena v te-
lefonu potvrdila, že je Radka 
a požádala o půjčení peněz na 
nákup nového auta. Zároveň 
„babičce“ oznámila, že peníze 
do večera vrátí. Seniorka bez 
problémů souhlasila a na-
bídla půjčku ve výši osmde-
sát tisíc. Žena ještě požádala 
o telefonní číslo na mobil, aby 
se mohla se svou „babičkou“ 
spojit v průběhu vybírání 
peněz z účtu. Ani to nepřišlo 
seniorce divné, číslo jí nadik-
tovala a vydala se do banky 
pro potřebný inanční obnos. 
Po cestě do banky a zpět ji ne-
známá žena kontaktovala cel-
kem 6x. Sdělila jí, že pro pení-
ze pošle svého známého, ten 
poté čekal u branky k domu. 
Cizímu muži menší postavy 
oblečenému v tmavém ob-
lečení předala starší žena 
obálku s osmdesáti tisíci ko-
runami. Do večera čekala, zda 
jí peníze vrátí, jak slíbili. Když 
se nikdo neozval, zavolala na 
linku 158 a celý příběh nám 
oznámila. Neznámou ženu 
a muže prověřujeme pro po-
dezření z trestného činu pod-
vod, za který by v případě od-
souzení mohli strávit až pět 
let za mřížemi.

Pátráme po asi pětatřiceti-
letém menším muži krátkých 
černých vlasů a tmavých očí, 
který byl oblečený v tmavém 
oblečení a pohyboval se v Ot-
rokovicích – Kvítkovicích ve 
čtvrtek dopoledne mezi de-
sátou a jedenáctou hodinou.

26. června 2015, 
nprap. Monika Kozumplíková

Čtyři podvedení důchod-
ci během dvou týdnů

ZLÍNSKO: Podvodníci stá-
le využívají jejich důvěři-
vosti a ochoty pomoci. 

Za poslední tři týdny vy-
šetřují zlínští kriminalisté 
již čtvrtý případ okradené-
ho člověka za pomoci lsti. 
Všechny příběhy mají spo-
lečného jmenovatele. Je jím 
pokročilý věk všech okrade-
ných a s ním související velká 
důvěřivost a ještě větší neo-
patrnost.

O prvním případu okrade-
né důchodkyně v Otrokovi-
cích jsme vás informovali 26. 
června. Neznámá žena se vy-
dávala za její vnučku a pro-
střednictvím cizího člověka 
ji připravila o osmdesát tisíc 
korun. Potěšující zprávou je, 
že kriminalisté jsou podvod-
níkům na stopě.

Druhý případ se stal o tý-
den později v samotném 
centru Zlína, kde žije osma-
osmdesátiletý muž. Šel si 
pro oběd do blízké jídelny. 
Po cestě zpět u něj zastavilo 
černé vozidlo. Řidič se senio-
ra zeptal, kudy se dostane do 
nemocnice. Starý muž nebyl 
schopen cestu vysvětlit, pro-
to se nabídl, že jim cestu uká-
že, pokud ho naloží do auta. 
Předtím si však chtěl donést 
domů svůj jídlonosič. V autě 
seděl muž a žena. Odvezli jej 
k domu a tam ho požádali, 
zda by mohli použít toale-
tu. Muž souhlasil a pozval je 
k sobě. Nalil jim víno a chvíli 
spolu mluvili. Návštěvníci si 
stěžovali, že mají málo peněz 

na operaci, která jednoho 
z nich čeká. Důchodce jim 
ukázal svou vkladní knížku, 
v níž měl vložené 4 pětiset-
korunové bankovky s tím, 
že nemá moc peněz. Po tom, 
co se občerstvili, vydali se 
všichni společně do nemoc-
nice. Po cestě ještě oba pod-
vodníci muže požádali, zda 
by jim v potravinách koupil 
láhev vody. Starý muž tedy 
vystoupil z auta, ovšem když 
vyšel z prodejny i s náku-
pem, auto už před obchodem 
nebylo. Doma zjistil, že mu 
chybí dva tisíce korun, které 
návštěvníkům ukázal. Muže 
a ženu prověřujeme pro pře-
činy krádež a porušování 
domovní svobody s trestní 
sazbou do dvou let odnětí 
svobody.

Hned následující den ve 
Zlíně, místní části Letná, 
někdo zazvonil u dvaaosm-
desátileté ženy. V tu dobu 
měla otevřené vstupní dve-
ře. Než k nim došla, nezvaný 
návštěvník již byl v kuchyni. 
Sdělil ženě, že ho posílá její 
syn a na stůl položil lahvičky 
s kosmetikou. Požádal ji o za-
placení částky 600 korun, 
které mu dala. Muž poté ode-
šel. Den nato byla opět sama 
doma a zase měla otevřené 
vstupní dveře. Znenadání se 
v kuchyni objevil stejný muž 
jako předešlý den. Řekl jí, že 
její syn někoho zbil a chtěl 
po ní tři sta korun. Žena šla 
pro peníze, měla ovšem jen 
tisícikorunovou bankovku. 
Muž se ochotně nabídl, že 
peníze rozmění a s banko-
vou odešel. Když se nevracel, 
zavolala svému synovi a vše 
mu řekla. Kriminalisté muže 
prověřují pro přečin porušo-
vání domovní svobody.

A čtvrtým okradeným 
důchodcem se stal v pátek 
10. července šestaosmdesá-
tiletý muž z Ostravy, který 
cestoval vlakem z Hodonína 
do Ostravy přes Otrokovice, 

kde vystoupil. Přišel o pět ti-
síc korun. Při čekání na vlak 
v Hodoníně k němu přistou-
pil neznámý muž a dal se 
s ním do řeči. Ve vlaku si sedl 
také vedle něj. Tvrdil mu, že 
v Otrokovicích na něho bude 
čekat jeho manželka s au-
tem, kterým pojedou do Os-
travy. Nabídl seniorovi, že ho 
svezou. Nabídce předcházela 
smyšlená historka o tom, že 
na železnici došlo k nehodě 
a vlak bude mít dvě hodiny 
zpoždění. Senior souhlasil 
s tím, že společně vystou-
pí v Otrokovicích a pojede 
s nimi autem do Ostravy. Po 
vystoupení z vlaku přišli k su-
permarketu, kde chtěl muž 
kupovat nějakou elektroni-
ku. Neměl ovšem dostatečné 
množství peněz. Požádal pro-
to staršího muže, aby mu půj-
čil pět tisíc korun, které mu 
vrátí jeho žena, která za chvíli 
přijde. Senior dal tedy cizímu 
muži peníze a čekal, až se 
vrátí ze supermarketu. Když 
se nedočkal, zavolal na linku 
158 a oznámil, co se mu stalo. 
Neznámého zloděje prověřu-
jeme pro přečin podvod, za 
který mu hrozí až dvouletý 
trest odnětí svobody.

15. července 2015, 
nprap. Monika Kozumplíková

VANDALISMUS 
NA LETIŠTI

Upozorňujeme občany, 
že pozemky na bývalém 
zemědělském letišti na 
Drahách jsou ve vlast-
nictví soukromých osob 
a majitelé se o ně starají. 
Je nepřípustné, aby kdo-
koliv letištní dráhu a při-
lehlé pozemky používal 
jako autodrom. Pozemky 
jsou sledovány a jaký-
koliv nepovolený pohyb 
bude ihned nahlášen na 
Policii ČR na linku 158. 
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VÝLET DO POHÁDKY 2015 VÝLET DO POHÁDKY 2015 
- - PODÌKOVÁNÍPODÌKOVÁNÍ27. ročník tradičního vý-

letu do pohádkového lesa, 
který proběhl 6. června 
2015 je úspěšně za námi. 
Jeho branami prošlo více 
než 3000 výletníků. Výtě-
žek letošního ročníku této, 
dnes již legendární akce, byl 
132.000,- Kč. Tyto inanční 
prostředky budou rovným 
dílem rozděleny pro ZŠ a MŠ 
Halenkovice a určeny pro 
nákup nového vybavení ško-
ly a školky.

Zástupci SRPŠ Halenko-
vice a organizační tým vý-
letu, touto cestou, děkují 
návštěvníkům, kteří se přišli 
do lesa podívat, ale zejména 
dobrovolníkům, sponzorům 
a všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na přípravě této akce - 
bez nich by to prostě nešlo.

Už v této době se pomalu 
rozbíhá příprava následují-
cího ročníku. Organizátoři 
mezi sebou i v příštím roce 
rádi přivítají každého, kdo 
bude ochotný přiložit ruku 

k dílu v zázemí pohádky 
nebo jako účinkující na po-
hádkových stanovištích. 
Vítaní jsou také všichni, 
kteří se rozhodnou zorga-
nizovat nová stanoviště - 
fantazii se meze nekladou.
Těšíme se na spolupráci 
s Vámi. 

Ještě jednou velké díky!
RJ

Rekondiènì-regeneraèní pobyt Rekondiènì-regeneraèní pobyt 
pro dìti po onkologické léèbì.pro dìti po onkologické léèbì.

Jako každý rok i le-
tos jsme pořádali letní 
pobyt pro onkologicky 
nemocné děti. Pobyt se 
konal v krásném are-
álu Amfik Bukovina 
v Popovicích od 10. 8. - 
14. 8. 2015.

Cílem a posláním Ži-
vota pro děti je, aby tyto 
rodiny, po dlouhé a těž-
ké léčbě, byly všechny 
spolu. Aby si děti po léč-

bě, tak i jejich sou-
rozenci a rodiče, na 
pobytu odpočinuli, 
něčemu novému 
se naučili. Zároveň 
jde o výměnu zku-
šeností a možnosti 
vzájemné podpory 
lidí, kteří se potýka-
jí s touto nemocí.

A to se na tomto 
pobytu podařilo. 
Není krásnější po-
hled, než na rozzá-

řené obličeje dětí i je-
jich rodičů. Díky všem 
sponzorům, mezi které 
také patří obec Ha-
lenkovice, jsme moh-
li pobyt zorganizovat. 
Tímto bychom chtěli 
pěkně poděkovat za 
všechny zúčastněné ro-
diny. Obec Halenkovice 
nás podpořila částkou 
2.000,- Kč.

Daniela Lečbychová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V rámci projektu Ovoce do 

škol jsme si připravili kon-
zumaci ovoce a zeleniny pro 
žáky 1. stupně naší ZŠ a MŠ 
Halenkovice. Měli jsme tři 
koše, dva mix a jeden ovoc-
ný. Rozdělili jsme žáky do 
tří skupin. Celkem se akce 
účastnilo 73 žáků. Nejprve 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL 
OCHUTNÁVKOVÝ KOŠOCHUTNÁVKOVÝ KOŠ

připravily paní učitelky vý-
stavku ovoce a zeleniny na 
chodbě. Ke každému druhu 
ovoce byla kartička s ná-
zvem. Děti je měly postupně 
přiřazovat k vystavenému 
ovoci a zelenině. Potom si 
k ovoci a zelenině vyhledali 
informace na plakátu.

První skupina dě-
lala ovocný a zele-
ninový talíř s ochut-
návkou.

Druhá skupina chut-
nala nejrůznější druhy 
ovoce. Paní učitelka jim 
ukazovala různé mož-
nosti krájení a úpravy.
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Třetí skupina měla připravený zeleninový salát s jogurtovou zálivkou. Všichni si podráždili chuťové buňky a navíc se dozvěděli 
o méně známých druzích ovoce a zeleniny. 

Děti byly překvapeny ovo-
cem kumkvat, které vůbec 
neznaly. Nejvíce jim chutna-
lo mango. Fenykl jim připo-

mínal hašlerky. Akce se nám 
vydařila a určitě nás také 
poučila.

Žáci 1. stupně

FINANÈNÍ ZPRÁVA - SRPŠFINANÈNÍ ZPRÁVA - SRPŠ
VÝDAJE – PØÍJMY VÝDAJE – PØÍJMY 

OD LISTOPADU 2014OD LISTOPADU 2014

PŘÍJMY:
Sběry papíru 
(podzim + jaro):  
19 290 Kč + 18 300 Kč
Rodičovský ples + karneval + 
disko: 20 534 Kč
Dar: 80 000 Kč
Vstupné akademie: 10 085 Kč
Výlet do pohádky: 132 507 Kč
CELKEM příjmy:  
 295 266 Kč

VYÚČTOVÁNÍ 
 DIVADLO ŽÁKŮ 8. ROČ

NÍKU:
Příjem: 15 510 Kč
Výdej: 4510 Kč
(vybráno v červnu 2015 na 
ŠVZ)
Zůstatek: 
11 510,- Kč na účtu SRPŠ 
pro žáky 9. ročníku škol-
ní rok 2015/2016

VÝDAJE:
MŠ (nábytek, vánoční balíčky…) 
 17 494 Kč 
příspěvek z akce „Pohádka“                            +10 000 Kč
Florbal (dopr.+ přísp.)
 4 377 Kč
Doprava, jízdné, účastnické poplatky 
 5 744 Kč
Doprava „Vorvaň“  
 2 478 Kč
Doprava LVVZ 
 7 700 Kč
ŠD (prac. materiál, kroužky, sirupy, dárečky)  
 1 960 Kč
Odměny (ván. turnaje, LVVZ, škol. soutěže, sběrači, zápis, 
„Noc s Andersenem“, Čtení dětem):  
 7 074 Kč
Odměny – konec školního roku
 4 279 Kč
Výdaje na div. představení 
 3 253 Kč
Obložení šaten TV 
 35 000 Kč
„Sférické kino“ 
dárek k dětskému dni 
 3 602 Kč
Školní potřeby + VV 
 40 157 Kč
Ostatní (besedy, výzdoby, OSA, jubilea: p. Blaha, 
p. Košábková)    
 7 375 Kč
Celkem    150 493 Kč
Stav na účtu:         351 000 Kč
MŠ:     168 000 Kč
ZŠ:      183 000 Kč
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Dìtská policie HalenkoviceDìtská policie Halenkovice
V úterý 11.05.2015 jsme za-

hájili společně s dětmi ze čtvr-
té třídy ZŠ Halenkovice letoš-
ní jarní část projektu Dětská 
policie. Ročník 2015 je již os-
mým v pořadí, který žákům ze 

základních škol ORP Otroko-
vice nabízí možnost seznámit 
se s prací příslušníků Policie 
ČR a vyzkoušet si doslova na 
vlastní kůži silniční kontrolu 
vozidel a jejich řidičů. 

Celá čtvrtá třída se na pod-
zim minulého roku zúčastnila 
úvodní přednášky příslušnic 
Krajského ředitelství PČR, 
dopravního inspektorátu 
Zlín, kdy si děti vyslechly zá-

kladní informace o povinnos-
tech řidičů v silniční dopravě, 
o osobních dokladech a do-
kladech od vozidla. Samy si 
mohly vyzkoušet dýchání do 
přístroje na detekci alkoho-
lu v dechu řidiče. Dále si děti 
prohlédly služební vozidlo 
a seznámily se s jeho vybave-
ním, prohlédly si výstroj a vý-
zbroj policistů. Na závěr byl 
prostor pro libovolné dotazy 
související s prací příslušní-
ků PČR. První polovina třídy 
si následně vyzkoušela prak-
tický výkon silniční kontroly 
vozidel a druhé polovině tří-
dy bylo přislíbeno, že si prá-
ci policistů vyzkouší na jaře 
roku 2015.

Teď tedy přišel čas pro 
zmíněný zbytek dětí. Žáci se 
rozdělili na dvě skupiny (hlíd-
ky).  Postupně se za asistence 
a dozoru příslušnic doprav-
ního inspektorátu Zlín zamě-
řovali na kontrolu osobních 
dokladů, technického stavu 
vozidel, celodenní povinnost 
svícení a používání bezpeč-
nostních pásů. Celkem bylo 
zkontrolováno 17 vozidel. Ve 
třech případech hlídka od-
halila pochybení – ve dvou 
nebyla osoba ve vozidle při-
poutána pásem a jeden řidič 
nepředložil řidičský průkaz.  
Kontrole se mimo jiné podro-
bil i starosta obce pan Blažek, 
z něhož „ulovení“ měly děti 
největší radost. 

Řidiči, u nichž hlídka ne-
shledala žádné pochybení, 
byli odměněni drobným dár-
kem. Řidiči, kteří se dopustili 
přestupku, obdrželi jako vý-
strahu gumové antistresové 
autíčko. Všechny tyto před-
měty poskytli sponzoři pro-
jektu. 

Každá hlídka měla pro 
svoji práci vyčleněných cca 
45 minut. Děti si svoji roli 
užily s nadšením a zvláště 
z úst chlapců padly sliby, že 
se v budoucnu určitě stanou 
skutečnými policisty. Tak tře-
ba jednou…

Lenka Žemlová
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SFÉRICKÉ KINOSFÉRICKÉ KINO
O korálovém útesu

Viděli jsme po-
hádku „O korálo-
vém útesu“. Dvě 
ryby zachraňovaly 
oceán před vy-
buchlou zakletou 
sopkou. Teta Ka-
sandra jim pora-
dila, aby pěknou 
písní posunuly Mě-
sícem. 

Když se jim to 
podařilo, zjistili, že 
gravitace Měsíce 
pohybuje mořem. 
Moře dýchá příli-
vem a odlivem.

Tajemství stromů
Viděli jsme v kině 

ilm o „Tajemství 
stromů“. Dozvěděli jsme 
se, že stromy jsou největ-
ší rostliny, dýchají pomocí 

listů. Kořeny v zemi drží 
strom, sají vodu a chytají 
živiny. Listy iltrují vzduch 

a vydechují kyslík, který 
všichni živočichové potře-
bují k dýchání. Proto jsou 

tak významné. Strom může 
dorůst až 100 m. 

Žáci 2. třídy

PLAVECKÉ ZÁVODYPLAVECKÉ ZÁVODY „O støíbrný vìnec“ „O støíbrný vìnec“
Žáci naší III. třídy se 

11. června 2015 zúčastnili 
45. ročníku plaveckých závo-
dů „O stříbrný věnec“ ve Zlí-
ně. Na 25 m znak nás repre-
zentovala Radka Kašpárková. 
Ta se probojovala do inále 
a získala 2. místo. Vojtěch 
Stuchlík se celkově umístil 
na 9. místě. Na 25 m prsa nás 
reprezentovali Julie Šavarová, 
která se umístila na bodova-
ném 8. místě a Vojtěch Mihál, 
který skončil na 5. místě. Na 
25 m kraul nás reprezentova-
li Lukáš Rezek, pěkné 4. mís-
to a Tereza Musilová 6. místo. 
Všichni naši žáci bodovali.

V chlapecké štafetě 3 x 25m 
nás zastupovali Štěpán Palla, 
Vojtěch Mihál a Lukáš Re-

zek, kteří se umístili na 
3. místě. Štafeta děv-
čat ve složení Radka 
Kašpárková, Tereza 
Musilová a Julie Šavaro-
vá, skončila na 6. místě. 
Celkově jsme získali his-
toricky nejlepší umístě-
ní - 2. místo v kategorii 
mimozlínských škol. 
Ceny nám předávali re-
prezentanti ČR plavec 
Málek a hokejista NHL 
Jordán. Rozdělili jsme si 
ceny, snědli roládu a šli 
na zmrzlinu. Měli jsme 
čas, tak jsme si vyjeli na 
mrakodrap. Autobusem 
jsme se vrátili domů.          

Tereza Musilová, 
Radka Kašpárková

Deniska Spáčilová, 1. třídaDeniska Spáčilová, 1. třída Daneček Trnavský, 1. třídaDaneček Trnavský, 1. třída Verunka Dobrozemská, 1. třídaVerunka Dobrozemská, 1. třída



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   LÉTO 2015 16č. 78

ÈAS ŠKOLNÍCH VÝLETÙÈAS ŠKOLNÍCH VÝLETÙ

Na Buchlově
Děti z 1. a 2. třídy jely na 

výlet na hrad Buchlov. Poku-
sily se hrad dobýt, ale hrad 
opět odolal. Děti si užily ne-
jen prohlídku hradu, ale i vý-
hled z věže a závodivé hry 
ve skupinkách. Statečně bo-
jovaly se svými věcmi, kte-
ré se jim záhadně ztrácely, 
s nákupem suvenýrů a počí-
táním peněz, ale i s horkem 
a únavou. Všechno nakonec 
zvládly a šťastně se vrátily 
domů.

B. Kopecká

Dne 2. 6. 2015 navštívili 
žáci 5. třídy naší školy nově 
otevřené Baťovo muzeum ve 
Zlíně.  Žáci si prohlédli výsta-
vu bot, které irma Baťa vy-
ráběla od prvopočátku až do 
svého ukončení. V muzeu si 
prohlédli také různé vzácné 
exponáty bot z celého světa 
i různé rarity ve výrobě bot 
i různých jiných produktů, 
které irma vyráběla. Součás-
tí muzea je i expozice 
známých cestovatelů, 
rodáků ze Zlína, pánů 
Zikmunda a Hanzelky. 
Dětem se velmi líbilo 
auto Tatraplán, kte-
rým cestovali po světě 
a řada exponátů, které 
z těchto cest přivezli.

Z muzea se žáci pře-
sunuli do rozhlasové-
ho studia KISS – Pu-
blikum, kam se moc 
těšili. Díky mamince 
naší žačky paní Ná-
dvorníkové, která tam 
pracuje, se mohly děti 
podívat do studia, po-
hovořit si s redaktory 
(děti měly nekoneč-
né množství dotazů). 
Na závěr pro nás měli 
připravené velké pře-

Za čarodějnicí Xíxárou
V úterý 2. června jsme jeli 

na školní výlet do Kroměříže. 
Z Halenkovic jsme jeli auto-
busem do Kvítkovic. Z Otro-
kovic vlakem do Hulína. Tam 
jsme přesedali na vlak do 
Kroměříže. První jsme měli 
pohádkové vystoupení čaro-
dějnice XÍXÁRY ve sklepení 
zámku. Potom jsme šli posva-
čit do Podzámecké zahrady. 
Po svačině jsme šli na náměs-
tí na zmrzlinu. Odpoledne na 
nás čekala prohlídka zámku 
s výstupem na zámeckou věž. 
Bylo hezky a tak jsme viděli 
daleko. Cestou na nádraží 
jsme se zastavili v papírnic-
tví na nákupy. Každý si kou-
pil něco na památku. Cesta 

vlakem a autobusem nám 
uběhla rychle. Výlet se nám 
vydařil.

Žáci 3. třídy

kvapení.  Přesně v 11.05 
hodin jedna žákyně naší tří-
dy Anetka mohla promluvit 
v živém vystoupení a mohla 
pozdravit všechny spolužá-
ky a učitele naší školy v Ha-
lenkovicích. Také pozdravila 
jménem všech ostatních dětí 
krásný ilmový festival pro 
děti ve Zlíně, na který se ka-
ždý rok moc těšíme. Na zá-
věr tohoto živého vstupu do 

vysílání všichni jednohlasně 
zaburáceli „AHOJ.“ Před roz-
loučením se studiem, dostali 
jako upomínku na návštěvu 
drobné suvenýry a již spě-
chali k zámeckému parku, 
kde byly připraveny v rámci 
ilmového festivalu pro děti 

různé atrakce, soutěže, vy-
stoupení moderátorů, herců 
a jiných hostů. Děti si mohly 
také kreslit, soutěžit v drob-

ných hrách a jiných činnos-
tech. 

Všem našim žákům se toto 
dopoledne moc líbilo, a když 
jsme museli už jít na autobus, 
tak se nikomu nechtělo. Tříd-
ní pan učitel Mgr. Jiří Veselý 
slíbil ke dni dětí, že pro svoje 
ovečky připraví „překvápko-
vý“ den. 

Snad se mu to podařilo.
J. Veselý

„PØEKVÁPKOVÝ DEN“„PØEKVÁPKOVÝ DEN“

ZNOJMO, ZNOJMO VIDÍM TĚ DVOJMO ZNOJMO, ZNOJMO VIDÍM TĚ DVOJMO 
aneb CESTA TAM A  ZASE ZPÁTKYaneb CESTA TAM A  ZASE ZPÁTKY

Náš školní výlet do 
cíle naší cesty, kte-
rým bylo královské 
město Znojmo, začal 
pro nás všechny ne-
zvykle brzkým ran-
ním vstáváním. V po-
lospánku a autobusem jsme 
se dopravili do Spytihněvi, 
kde jsme přestoupili do vla-
ku směr Znojmo. Cesta „oso-
báky“ byla dlouhá a únavná. 
O to víc rádi jsme ve Znoj-
mě vystoupili a těšili se na 
prohlídku památek tohoto 
historického města. První 
zastávkou bylo Znojemské 
podzemí, kde jsme se do-
zvěděli, kdy a proč bylo vy-
budováno a proč je dobré se 
neztratit (celé má totiž ně-

kolik kilometrů a tma je tam 
jak v „pytli“). Potom jsme 
„vyběhli“ o 70m výše na rad-
niční věž, ze které byl úžasný 
výhled na celé město. Celý 
výlet jsme zakončili okruž-
ní projížďkou vláčkem po 
všech důležitých a krásných 
místech města. Plni zážitků 
jsme vyrazili vlakem zpátky 
domů.  Jo a i když bylo krás-
né počasí, tak stejně trochu 
zapršelo...inu Znojmo.

Žáci 8. ročníku
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ŠKOLNÍ ALMANACH

Co nás čeká
Všechno se mění, všech-

no se vyvíjí. Když zasadíme 
semínko, ono vyklíčí a začne 
růst, už to nejde zastavit. Jen 
pozorujeme, jak se mění, vy-
víjí a roste. Postupně z něho 
vzniká něco úplně jiného, 
nového. 

Stejně tak naše děti: 
v září přišly do ško-
ly malé děti – zvědavé 
a trochu bázlivé. Čas ply-
nul a po osmi měsících 
tady máme sebevědomé 
prvňáčky, kteří si umí se 
spoustou věcí poradit. 
Prošli různými vývojo-
vými stadii. Překonali 
mnoho překážek, naučili 
se mnoho nových věcí. 
Zvykli si i na druhou 
paní učitelku, i na to, že 
už umí číst, psát a počí-

KK  5555..  VÝROÈÍ VÝROÈÍ OTEVØENÍ NOVÉ ŠKOLYOTEVØENÍ NOVÉ ŠKOLY
BLAHOPØEJÍ ŽÁCI 1. TØÍDYBLAHOPØEJÍ ŽÁCI 1. TØÍDY Proč bychom se školy 

báli? 
Nejsme žádní peciváli. 
Máme přece bystrou 
hlavu
k učení i pro zábavu. 
Přerosteme táty, mámy 
–
Počítejte brzy s námi!

Beruško, půjči mi jed-
nu tečku!
Třeba tu, co máš na za-
dečku. 
Musím ji napsat za vě-
tou, 
ať se mi slova nepletou.

Jiří Žáček 

tač. Zvykají si i na větší zod-
povědnost za své chování 
a bezpečí. Všechno se mění. 
Od dětství našich babiček 
a prababiček, dědečků a pra-
dědečků se změnily učební 
pomůcky, Slabikáře i jiné 
učebnice. Změnila se naše 

škola i obec. Přibylo nejen 
mnoho domů, obyvatel, aut, 
počítačů, ale také informací.

Všechno se mění, ale ně-
které věci zůstávají. Každý 
člověk si musí v první třídě 
projít tím objevováním svě-
ta písmen a číslic. Abeceda 

je stále stejná, jedna a jedna 
je stále dvě. Každý člověk 
si prochází tím vývojovým 
stadiem a zažívá to dob-
rodružství plné překážek 
a nebezpečí. Každý se stává 
školákem, čtenářem a postu-
puje dál na své vlastní vývo-
jové cestě. 

Přeji našim prvňáčkům, 
ať z nich vyroste postupně 
něco báječného, a ať si ten 
růst a vývoj užijí. 

Božena Kopecká

www.zshalenkovice.cz
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BLAHOPØEJÍ ŽÁCI 2. TØÍDYBLAHOPØEJÍ ŽÁCI 2. TØÍDY Čemu mě naučily 
Sládkovy verše? Slun-
ce je zlaté, den bílý, 
studánka křišťálová, 
nebe holubičí, koníček 
může být vraný a pes? 
Ten skáče od rána do 
večera a vůbec neví 
proč. Jednou větou: 
svět je pěkný a nám 
všem stojí za to žít. 

Bohumil Říha

Druháci již mají základy 
čtení, psaní a počítání v „ma-
líčku“, tak už samostatně mo-
hou posoudit a napsat, co jim 
škola dobrého dala anebo 
také vzala, a co všechno se 
za pouhé dva roky dokázali 
naučit. 

Ve škole mě nejvíc baví hu-
dební výchova. Poznala jsem 
nové kamarády. V první tří-
dě jsem neuměla nic a teď už 
umím číst, psát a počítat. Ve 
škole se mi líbí a chodím tam 
ráda.         

  Klára Valentíková

Ve škole jsem se naučil pozná-
vat čísla, abych si mohl spočítat 
cenu nákupu. Také si už sám 
mohu přečíst knihu. Nejvíce mě 
však baví tělocvik a plavání.     

 Lukáš Juřena

Ve škole jsem se naučila číst, 
psát a počítat, takže nyní můžu 
napsat babičce dopis, můžu 
chodit mamince nakupovat 
nebo si můžu sama přečíst po-
hádku. Nejvíce mě baví výtvar-
ná výchova a tělocvik. A mám 
ráda paní učitelku, protože je 
hodná.

Nikola Vycudilíková

Škola mě naučila psát, takže 
můžu napsat dopis, také mě na-
učila číst a počítat do sta. Moc 
mě baví hudební výchova, pro-
tože ráda zpívám.

Nikola Daňková

V první třídě jsem neuměl 
číst, psát ani počítat, ale teď už 
to všechno umím. Můžu počítat 
příklady nebo si číst knížky. Až 
budu velký, tak všechno, co se 
ještě naučím, určitě využiji ve 

své práci. Ve škole mě baví vý-
tvarná výchova, protože v tom-
to předmětu se mi vždy daří.

František Bieberle

 Ve škole jsem poznala nové 
kamarády, naučila jsem se tu 
číst, psát a počítat. V první třídě 
jsem neuměla abecedu a teď už 
umím všechna písmenka. Nejví-
ce mě baví matematika, protože 
ráda počítám.  

Barbora Bařinková

Ve škole jsem se naučila číst, 
psát a počítat. Všechno, co už 
umím, mohu použít třeba při 
nákupu, kdy si spočítám, kolik 
zaplatím. Toto všechno jsem 
ještě před rokem neuměla. Nej-
více mě baví počítání a malová-
ní.

Nela Veronika Vilímková

Naučil jsem se číst, teď si 
můžu přečíst dopis. Jako prv-
ňák jsem neuměl násobit. Baví 
mě prvouka, protože se naučím 
poznávat rostliny.

Tomáš Surý

Škola mi vzala volné chvíle, 
ale naučila jsem se číst, psát 
a počítat. V první třídě jsem ne-
uměla měkké a tvrdé souhlásky 
a neuměla jsem násobit. Nejví-
ce mě baví matematika. Poznala 
jsem tu také nové kamarády. 

Markéta Kubičíková

Škola mě naučila číst. Umím 
i počítat. Mám tu nové kamará-
dy. Nejvíce mě baví matematika 
a tělocvik.  Filip Žalčík

Do školy chodím ráda. Mám 
v ní mnoho kamarádů. Naučila 
jsem se tam psát, číst a počítat. 
Nejraději čtu. Všechno, co se ve 
škole naučím, budu v životě po-
třebovat.            Jana Berzedyová

Ve škole jsem našla nové ka-
marády, naučila jsem se zde 
psát, číst a počítat. Více jsem se 
osamostatnila a naučila jsem 
se respektovat dospělé osoby. 
Vím, že mám i své povinnosti, 
které jsem dříve neměla. 

Karolína Kašná

V první třídě jsem neměl geo-
metrii, která mě teď baví. Mám 
rád matematiku, protože chci 
být programátorem. 

Vojtěch Gabrhelík

Do školy jsem se těšil hlavně 
na to, až si sám všechno přečtu, 
napíši a spočítám. Dnes už to 
umím a těším se na další učivo. 
Nejvíc mě baví počítání. 

Lukáš Marcaník

Ve škole jsem se naučila číst, 
psát a počítat. Baví mě tělocvik 
a výtvarná výchova. Ráda cho-
dím do kroužku gymnastiky. 

Michaela Mikešová

Ve škole jsem se naučila abe-
cedu a číslice, proto můžu na-
psat kamarádovi dopis, spočítat 
si nákup. Už vím, co je to slovní 
úloha, kterou si dokážu samo-
statně přečíst a vypočítat.

Aneta Kučerová
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BLAHOPØEJÍ ŽÁCI 3. TØÍDYBLAHOPØEJÍ ŽÁCI 3. TØÍDY Co mi říká Gustá-
vek? Byl jsem líný, 
rozmazlený a rozpus-
tilý. Dobrá víla mě 
proměnila ve včelu. 
Teprve, když jsem se 
naučil v úlu pracovat, 
vrátila mi klukovskou 
podobu. Bez práce by 
bylo na světě zle. Pra-
cuj nejen pro sebe, 
ale taky pro druhé.

Bohumil Říha

ŠKOLNÍ ÚKOLY
Vojtěch Stuchlík
Když jdu ráno do školy
zapomněl jsem – úkoly!
Proč jsem si je nenapsal?
Ještě, že jsem nezaspal.
Všechno ale doženu,
doma si pak vzpomenu,
že musím vždy psát úkoly
včas - než jdu do školy.

Škola – to je pro mě trest
a zítra zas píšeme test
z češtiny a angličtiny
a pak hurá na prázdniny.

NAŠE ŠKOLA
Radka Kašpárková
Do školy si zajdeme rádi,
máme tady kamarády. 

Učení je trošku horší,
čeština, matematika a další.

O přestávce si dáme svačin-
ku,
vzpomeneme si na mamin-
ku.

Pak si chvilku zařádíme
a do lavice pospícháme.

Prvouky se nebojíme,
v tělocviku se vždy osvěží-
me.

U oběda způsobně sedíme
a u toho hodně mluvíme.

A při cestě ze školy,
už nám vrtají v hlavě domá-
cí úkoly.

ŠKOLA
Tereza Musilová
Uprostřed vesnice
stojí „Dětská věznice“.
Říká se jí škola,
a každý den nás volá:

„Chlapci a děvčata do školy!
Doufám, že máte napsané 
úkoly.“
„Ale ne, já ho zase nemám!
Svou žákovskou ale ne-
dám!“

Začínáme s matematikou,
hlavu mám z toho velikou.

Čeština, angličtina, tělocvik,
zvládáme každý sed i klik.

O přestávce řádíme,
zazvoní a na místo hned pá-
díme.
V hodině píšeme tajně psa-
níčka,
to je naše záchranná jiskřič-
ka.

Můžeme se prát i smát,
školu má snad každý rád.

To je naše škola,
co nás každé ráno volá…

ŠKOLA
Adam Hruška
Máme naši velkou školu,
chodíme tam všichni spolu.

Máme se tu všichni rádi
a jsme velcí kamarádi.

Kluci, holky pojďte sem
učíme se každý den.
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BLAHOPØEJÍ ŽÁCI 4. TØÍDYBLAHOPØEJÍ ŽÁCI 4. TØÍDY Co mi říká Robinson? 
Neztrácej hlavu, když 
musíš být sám. Cvič 
svoje ruce, aby všechno 
uměly. Až bude zle, urči-
tě ti pomohou. A ohlížej 
se po lidech, protože 
o samotě bývá smutno.

Bohumil Říha

V tomto roce hovoříme se 
žáky o škole a životě žáků před 
mnoha lety, protože slavíme 
55 -té  výročí vzniku úplné de-
vítileté školy v Halenkovicích. 
Abychom se dozvěděli více, 
vytvořil jsem pro žáky do-
tazník pro jejich prarodiče 
a rodiče. Máme k dispozici 
jen 17  odpovědí žáků 4. roč-
níku, ale i na něm mohli žáci 

porovnat život školáků dří-
ve a porovnat to s dneškem. 
Žáci mohou poznat sociální 
poměry rodin, možnosti vyu-
žití volného času, úroveň po-
skytované péče jak školy, tak 
státu např. u zdravotní péče, 
v poskytování svačin či obě-
dů. Mají možnost uvědomit si, 
jak se změnil život v rodinách 
i ve školství od jejich prarodi-

čů a mohou srovnávat, jak žijí 
dnes oni sami. Náš dotazník je 
jen letmým nahlédnutím do 
minulosti a jistě by šlo zjistit 
i mnoho dalších zajímavos-
tí. Nám však postačil aspoň 
tento krátký náhled do života 
předešlých generací.

JAK ŽILI NAŠI PRARODIČE A RODIČE JAKO ŠKOLÁCI

Anketní otázka:

školáci 
do roku 1945
muži 2 
ženy 6                (8)

školáci 
po roce 1945
muži 2      
ženy 7                (9)

1. Měl oba rodiče:
    Měl jednoho rodiče:
    Neměl rodiče:

7
0
1

7
2
0

2. Měl sourozenců

0 sourozenců - 1
2 sourozenci - 3
3 sourozenci - 1
4 sourozenci - 2
10 sourozenců 1 

2 sourozenci - 2
4 sourozenci - 5
5 sourozenci - 1
7 sourozenců - 1

3. Měli vlastní domek: ano 6                    ne 2 ano 7                    ne 2
4. Měli jen kuchyň:
    1 pokoj
    2 pokoje
    3 pokoje

1
0
3

3 (1 neví)

0
1
3
5

5. Měli koupelnu
    Splachovací WC
    WC na dvoře:

ano 2                    ne 6
ano 2                    ne 6

7

ano 5                    ne 4
ano 5                    ne 4

6

6. Spal sám v posteli:
     Spal se sourozencem:

2
6

4
5

7. Měl do školy:
    1 šaty/boty
    dvoje
    vícero

2/2
3/3
3/3

1/1
3/3
5/5

8. Musel vstávat:
    v 5 hodin
    v 6 hodin
    v 7 hodin

1
6
1

0
5

3 (1 neví)
9. Chodil spávat:
    v 19 hodin
    ve 20 hodin
    ve 21 hodin
    ve 22 hodin

1
2
4
1

2
4
2
1

10.  Kdo musel doma 
tělesně pracovat: hos-
podářství, přinášení 
otopu, práce na poli, 
hlídání,…

denně 8
někdy 0

denně 6
někdy 3

11. Maso k obědu míval:
       1x týdně
       3x týdně
       Jen někdy

2
4
2

7
2
0

12. Míval někdy hlad:
       ano
       ne

1
7

1
8

13. Sportoval:
       v Sokole
       v Orlu
       Skaut
       nesportoval

3
1
0
4

4
0
1
4

14. Byl v ozdravovně:
       u moře:
       na táboře:
       nikde nebyl:

1
0
2
2

2
1
5
4

15. Hrál na:
       housle
       trubku
       klavír

2
0
1

3
1
0

16.  Měl doma vlastních 
knih:

       žádné
       10 knih
       Víc jak 10

1
6
1

3 knih měl   1
3
5

17. Počet žáků ve třídě:
       do 20 žáků
       do 30 žáků
       nad 30 žáků

2 neví
4
0
2

12 žáků   1
1
2
5

18.  1 ročník v jedné 
třídě:

        Více ročníků ve 
třídě:

5

3
7
2

19.  Měl možnost 
obědvat ve škole:

       ano
        ne

3
3, jen polévku (v zimě) 2

7
2

20.  Zajišťovala škola 
svačiny:  ano

                        ne
1
7 ne, nosili si z domu

21.  Nosili si svačinu 
všichni:  ano

                        ne
5
3

7
2

22.  Kolik žáků nechodi-
lo čistě oblečených:

       Neví
       2 žáci
       4–6 žáků
        Všichno chodili 

čistí:

1
2
2
4

1
3 žáci   1

2
5

23. Uměli plavat:  ano
                                   ne

4
4

4
5

24. Čistili si zuby:
       od malička
       po návštěvě zubaře

4
3 (1 neví)

6
3

25.  Zajišťovala škola 
zdravotní prohlíd-
ky žáků:    ano

                           ne
4
4

8
1
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PEDAGOGICKÝ SBOR PEDAGOGICKÝ SBOR šk. r.šk. r. 2014/2015 2014/2015

1. Kdo byl prvním ředite-
lem na nové základní škole 
Halenkovice?
a) Bohumír Zlobický
b) Václav Kalivoda
c) Karel Zezula
d) Jan Žluna

2. Kolik let je ředitelem 
školy současný ředitel Voj-
těch Tělupil?
a) 25 let
b) 20 let
c) 28 let
d) 19 let

3. Co znamená zkratka 
SRPŠ?
a) Sdružení rodiny a přátel 
školy
b) Sdružení rodičů a přátel 
školy
c) Sdružení rodičů a pracov-
níků školy
d) Spolek rybářů a přísluš-
níků školky

4. Ve kterém roce se zahá-
jila výuka na zdejší „nové“ 
škole?
a) 1975
b) 1958
c) 1960
d) 1965

5. Jak se jmenuje předseda 
SRPŠ?
a) Radek Kocián
b) Vlasta Hrbáčková
c) Kateřina Březíková
d) Hana Huťková

6. Kolik je v současné době 
žáků na ZŠ Halenkovice?
a) 178
b) 250
c) 120
d) 165

7. Jaké jazyky se učí na 
zdejší základní škole?
a) Český, anglický, ruský
b) Český, anglický, francouz-
ský
c) Český, německý, francouz-
ský
d) Český, anglický, německý

8. Kolik členů tvoří kuchař-
ský sbor?
a) 7
b) 4
c) 5
d) 3

OTESTUJTEOTESTUJTE  
SVÉ ZNALOSTISVÉ ZNALOSTI

K jednotlivým učitelům přiřaďte předměty, které na dru-
hém stupni vyučují.

  9. Mgr. Olga Idesová a) Výtvarná výchova
10. Mgr. Libor Lízal b) Matematika, Chemie
11. Mgr. Pavlína Němečková c) Hudební výchova
12. Michal Palúch d) Anglický jazyk, 
      Občanská výchova 
13. Mgr. Hana Huťková e) Zeměpis, Fyzika
14. Mgr. Marta Musilová f) Dějepis, Český jazyk
15. Mgr. Jiří Veselý g) Přírodopis, Německý jazyk
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BLAHOPØEJÍ ŽÁCI 5. TØÍDYBLAHOPØEJÍ ŽÁCI 5. TØÍDY S tatínkem jsem sbíral 
známky. Víc než obráz-
ky z cizích zemí mě asi 
strhovala otcova radost, 
když se vracel domů a už 
na prahu mi oznamoval: 
„Mám pět nových! Dostal 
jsem Peru!“ Bývala to 
práce pro zimní večery. 
Dvě hlavy nad pečlivou 
prací, jež je pojí. Nálada, 
do níž svítila růžová dvíř-
ka kamínek, mě hřeje 
dodnes. Dokud bylo ven-
ku hezky, chodili jsme 
v neděli na výlety všichni 
tři. Z otce spadla úřední 
vážnost, z maminky do-
mácká starostlivost, byli 
oba moji víc než jindy. 
Otec mě učil znát jména 
květin, stromů, nerostů, 
pouštěl se mnou draka. 
S maminkou jsem trhal 
šípky. Když jsme se vrací-
vali domů, držel jsem je 
oba za ruce. Mít celý svůj 
svět v dlaních! Nikdy ne-
bylo nad mou hlavou to-
lik hvězd. 

František Kožík

Jak to bylo tenkrát
Nad kronikou školy žáci 

5. ročníku besedovali s paní 
učitelkou Zdenou Rapanto-
vou, rodačkou z Halenkovic 
– pamětnicí otevření nové 
školy v r. 1960. Žáci nebyli 
vůbec ostýchaví a chtěli se 
dozvědět co nejvíce o po-
čátcích výuky v „nové škole“. 
Zajímalo je  například, jak se 
žáci učili tenkrát, jak probí-
hala výuka, jaké předměty 
se učily, kolik dětí chodilo 
do třídy, jaké měli pomůc-
ky a čím tenkrát psali, zdali 
měly děti už tenkrát nějaké 
kroužky, jezdily na výlety 
a do kina a řadu dalších otá-
zek si dnešní žáci připravili 
pro paní učitelku.

Beseda se všem žákům ve-
lice líbila a s kytičkou v ruce 
se rozloučili a poděkovali 
paní učitelce Zdeně Rapan-
tové. Získaly poznatky o his-
torii naší nové školy a někte-
ří žáci se dokonce dozvěděli, 
že jejich babičky a dědečci 
chodili do této školy a pro-
žívali stejné radosti i strasti 
a prováděli stejné „klukovi-
ny“ jako dnešní děti.

Některé vybrané zajímavé 
otázky, které si žáci připra-
vili pro paní učitelku a její 
odpovědi.

Otázka: „Měli žáci už ten-
krát žákovské knížky?“

Odpověď: „Ano měli 
a v nich stejné nebo podobné 
známky jako mají žáci dnes, 
mnoho jedniček, ale i nějaké 
pětky. Ale žáci jich měli ten-
krát méně.“

Otázka: „Psaly tenkrát 
všechny děti propisovačka-
ma a ixama?“

Odpověď: „Většina žáků 
psala špičkou, kterou nasa-
dili do násadky a v kalamáři, 
kde měli inkoust, si namáčeli 
špičku a tak psali do sešitů. 
Pouze málo dětí mělo již ten-
krát plnicí pero, a proto se 
dělalo hodně kaněk do seši-
tu.“ 

Otázka: „Měli tenkrát také 
počítače a informatiku?“

Odpověď: „Neměli. Počí-
tače ještě tenkrát ve školách 
nebyly.“

Otázka: „Byly tenkrát 
také přenosné stoly (lavice) 
a židle pro dva žáky?“

Odpověď: „Lavice byly 
úplně jiné než dnes. Byly 
přišroubované k podlaze 
a sedátka byla sklopná, aby 
děti mohly projít. Několik 
lavic bylo vedle sebe, takže 
v jedné řadě sedělo osm i 
více žáků. Později byly lavi-
ce rozděleny do řad, proto-
že se žákům uprostřed řady 
špatně chodilo třeba k tabu-
li.“

Otázka: „Byly tenkrát ote-
vírací tabule jako dnes?“

Odpověď: „Nebyly. Tabu-
le byly napevno přišroubo-
vané na zeď a posunovaly se 
nahoru a dolů. Byly tenkrát 
v černé barvě, až později se 
objevily tabule zelené, roze-
vírající se do stran a pohyb-
livé nahoru a dolů.“

Otázka: „Chodilo tenkrát 
do třídy málo nebo hodně 
dětí?“

Odpověď: „Dětí bylo ve 
třídě více i více než 30 ně-
kdy byly v jednom ročníku 
i dvě třídy. 

Otázka: „Byly tenkrát 
také různé kroužky odpo-
ledne?  A jaké?“

Odpověď: „Kroužky byly 
soustředěné pod pionýrskou 
organizaci, která měla na naší 
škole název PO Jána Valašti-
aka, podle partyzánského ve-
litele, který za 2. světové války 
působil se svou skupinou zde 
v okolí Halenkovic. Kroužky 
zde byly velmi dobré, vedoucí 
kroužků byli učitelé, ale i řada 
rodičů vedla kroužky např. 
kroužek fotogra ický, divadel-
ní, přírodovědný, turistický, 
fotbalový a jiné. 

Otázka: „Jezdili žáci také na 
školní výlety?“

Odpověď: „Ano, jezdili, ale 
žáci chodili na brigády a sbírali 
léčivé byliny a jiné, aby si vy-
dělali nějaké peníze, které pak 
použili na výlet.“

Otázka: „Chodily tenkrát 
děti také na oběd do školní jí-
delny?“

Odpověď: „Ano, ale škol-
ní jídelna byla na staré škole 
a žáci z nové školy přecházeli 
a museli se střídat s dětmi ze 
školky a dětmi z národní školy.  
Bylo tam málo místa a všichni 
se museli vystřídat. Kuchařky 
měly velmi ztížené podmín-
ky pro vaření a učitelé museli 
všechno kontrolovat, aby se 
žáci mohli naobědvat. 

Žáci měli ještě mnoho dal-
ších dotazů a bylo jasné, že je 
velmi zajímá, jak se učilo a jak 

to vypadalo před mnoha lety 
ve škole. Také z domu měli 
řadu informací od svých pra-
rodičů i rodičů, kteří do nové 
školy již chodili jako žáci a rádi 
na tuto dobu vzpomínali.

Mgr. Jiří Veselý, třídní učitel 

Beseda s pamětnicí p. uč. Zdeňkou Rapantovou
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S. … Kde ses zase toulal, klu-
ku jeden, to pořád jenom 
drandíš na koloběžce, ale 
učit se, to nic, viď? 
H. … Ale dyť už jsem na zej-
třek naučenej, tati. Celkem 
nic tak důležitýho nemáme. 
S. … Já vím, nic důležitýho, to 
je pořád tvoje řeč: nic nemá-
me. Nic nemá, a nakonec při-
nese vysvědčeni až hanba. 
H. … Ale vždyť jsi říkal, že 
bylo krásné. 
S. … Já vim, vysvědčení bylo 
krásný, ale známky nestály 
za nic. Copak máte zejtra? 
H. … Máme krasopis, tělo-
cvik a kreslení. 
S. … To pořád říkáš. Pořád 
jen: krasopis, tělocvik a kres-
lení. Abych tě nemusel zkou-
šet, abych tě neměl znát. Co-
pak máte z toho krasopisu, 
he?
H. … Máme prostná cvičení 
a kolenotoč na hrazdě! 
S. … To že je krasopis, takhle 
mě budeš podvádět? To že je 
krasopis? To je přece fyzika, 
ty - truhlíku jeden. 
H. … Ale dyťjsi hloupej, tati. 
S. … No, no, no, copak je to, 
co si to dovoluješ! Hloupej, 
on mi řekne hloupej, ty - tak 
hloupej, jako jsi ty, já už jsem 
byl dávno, pamatuj si to, ty 
chytrej! 
H. … Ale já to myslel docela 
upřímně. Tati, tak se nezlob! 
S. … Upřímně? - No, to je 
dost, že to uznáš. 
Tak hezky, co máte dál? 
H … Z čeho? 
S. … Však ty víš, z čeho, přece 
… 
H. … Z kolomastriky? 
S. … No ovšem, z čeho jiný-
ho? 
H. … Tak to teda nemáme. 
S. … Nemáte, no tak to bude-
te asi probírat až v druhým 
sekvestru. – 
S. … Dnes by mě velice zají-
malo, zda ses naučil konečně 
tomu dějepisu. Stěžoval si 

pan učitel, žes neuměl. Tak co,  
jsi připraven, abys mi neudělal 
ve škole ostudu? 
H. … Jéje, to už umím, jako 
když bičem mrská. 
S. … No tak honem, tak copak 
máte? 

H. … Nejstarší dějiny Čech. 
S. … Tak hezky povídej, co o 
tom víš. 
H. … Čechy přived do Čech 
Čech. 
S.  … Co? 
H. … Čechy přived do Čech 
Čech. 
S. … Cože? 
H. … No, že Čechy přived do 
Čech Čech. 
S. … No a kdo byl ten Čoch, 
čoch, čoch … 

H. … Ale žádnej 
och, čoch, čoch. Ale praotec 
Čech, že přivedl Čechy do 
země české. 
S. … No já vím, no jo, no ale 
kdo to byl? 
H. … Jak to, kdo to byl? 
S. … No myslím, jako zda kní-
že, markrabě nebo lanckrabě, 
nebo kdo? 
H. … A tak. Tak to nevím. Ale 
počkej, teď mi to právě na-
padlo, to byl, tati, to moh být 
asi velocipedista. 
S. … No dovol, jak to můžeš 
říci, vždyť přece byl vyuče-
ným praotcem! 
H. … Vážně, tati, velocipedista 
to byl! Jak by nebyl, musel jím 
být. 
S. … Kdo ti tohle zase naku-
kal? 
H. … Vážně, tati, vždyť to 
máme v knížce napsáno! 
S. … V knížce napsáno? 
H. … No přece, že mu roku 
420 bylo kolo ukradeno. 
S. … A to že je tam doslovně? 
Nelži! Jak je to - a doslovně! 
H. … No přece: praotec Čech 
přišel o k o l o roku 420. 
S. … No jo - no tak tedy dobrá, 
mjo. - No a kdo přišel po něm? 
H. … Potom byl Samo. 
S. … Samo? 

H. … Ano, Samo. A to byl 
portýr.
S. … Jak to portýr? 
H. … No tak teda vrátný. 
S. … Ale prosím tě, jak jsi 
k tomu zase dospěl? 
H. … Vlastními úvahami, 
tati. Podívej, přece skoro na 
všech dveřích a vratech má 
dodnes pamětní destičky. 
S. … Jaký? 
H. … No přece - zavírá 
Samo. 
S. …No budiž. A kdo byl dál? 
H. … Pak byl Krok. 
S. … No a dál, rychle hezky, 
nezdržuj, jak šli ti panovní-
ci za sebou. 
H. … Čech, Samo, Krok, 
Kazi, Teta, strejček, Libuše, 
Libuše… Přemysl - a Pře-
mysl, to byl četník, tati. 
S. … Cože, jak tě tohle moh-
lo napadnout? 
H. … No přece zatýkal, tak 
to musel být četník, anebo 
detektýv. 
S. … Prosím tě, jak tohleto 
zase? 
H. … No přece koukej: Když 
se dostavili k němu poslové 
od Libuše kněžny, Přemysl 
ihned zatknul otku. No, tak 
vídíš, že mám pravdu. 
S. … No tak dobře, mno … 

SPEJBL SPEJBL 
A HURVÍNEKA HURVÍNEK  
- ZKOUŠENÍ- ZKOUŠENÍ
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BLAHOPØEJÍ ŽÁCI 6. TØÍDYBLAHOPØEJÍ ŽÁCI 6. TØÍDY Objevuji pavučinu, 
v ruce držím kámen 
a opět si lámu hlavu, 
jak obě věci nakreslit. 
Kámen by nebyl tak 
problematický, ale pra-
videlnost i asymetrie 
pavučiny je dokonalá, 
čára by musela být tak 
jemná! Jak to jenom na-
kreslit. Uděláš to podle 
pravítka, bude to tupý 
výkres a rukou nesve-
deš tu dokonalost čáry 
a pravidelnost tahů. 

Mirko Hanák

Ideální škola
Moje ideální škola by 

měla stát na pláži, obklo-
povaly by ji palmy a stromy 
a měla by mít růžovo- ialo-
vou barvu. Mělo by u ní být 
koupaliště, kde by se nižší 
ročníky učily plavat, hrály 
by se tam pro i hry a učilo 
se lézt na stromy. Měla by 
tu být jídelna, ve které by 
se vařily: pizza, hranolky, 
hamburgery, gyros, twister  
z KFC. O volné hodině by-
chom chodili do moře a lo-
vili ryby, nebo hráli na PC 
nebo playstation 4.  Učitelé 
by měli být hodní, ale záro-
veň přísní, psalo by se málo 
domácích úkolu a nikdy by 
se nepsaly písemky!!!

Ondřej Baránek

Ideální škola
Ideální škola by měla 

vypadat dobře. Zvenku by 
měl být znak obce a měla 
by mít takovou barvu, aby 
se nezašpinila. Zevnitř by 
měla být taková, jaká je teď. 
Měl by být zákaz malovat 
na lavice. V jídelně by měli 
vařit zdravě. Škola by moh-
la být zamknutá, ale mohlo 
by tam být zařízení, kde by-

chom přiložili čip a dveře 
by se otevřely. Ve škole by 
mohly stát automaty na jíd-
lo a pití. Mohli bychom mít 
dvě hodiny tělocviku po 
sobě a větší a měkčí tělo-
cvičnu. Neměli bychom vý-
tvarku a pracovní činnosti. 
Mohli bychom mít u školy 
větší průlezky. Každá tří-
da by měla svoje počítače 
a svoji wi i.  A měli bychom 
víc soutěží a víc výletů.

František Palla

Ideální škola
Moje ideální škola by 

měla být na opuštěném os-
trově, kde by byly stromy 
a hory. Barva školy by byla 
světle zelená a třídy by 
měly barvy duhové, vedle 
školy by bylo moře a kou-
sek od moře by byli bazé-
ny. O kousek vedle školy 
by byly výběhy pro zvířa-
ta, která bychom si mohli 
hladit a krmit. Žáci by tam 
měli každý svůj pokoj, kde 
by měli koupelnu a různou 
elektroniku. Vařili by tam 
ta nejlepší jídla. Učitelé 
by tam byli hodní, občas 
i přísní. O volné přestávce 
bychom mohli chodit na 

počítače, mobily, tablety, 
televizi. A nikdy bychom 
nepsali písemné práce!!!  

Zdeněk Vojáček

Jak si představuji ideální 
školu

Představuji si ji moder-
nější a útulnější. Bavilo by 
mě více nepovinných před-
mětů a zajímavých kroužků 
např. Basketbal, kroužek 
focení atd.…., abychom 
měli na výběr z toho, co nás 
baví.

Také bych si přála, aby 
tam bylo školní zahrada, na 
kterou bychom si chodili 
provětrat hlavu od učení. 
Mohlo by tam být také hřiš-
tě, kde by se uskutečňoval 
tělocvik a jiné sportovní 
kroužky.

Myslím si, že bychom 
všichni přivítali, kdyby se 
lépe vařilo a kdyby bylo 
více jídel na výběr, aby-
chom si vybrali to, co nám 
chutná. Ve škole bych oce-
nila bufet s čerstvým pe-
čivem, ovocem a pitím, 
protože kdybychom si za-
pomněli svačinu, tak si ji 
tam můžeme koupit.

Gabriela Prachařová

Ideální škola
Moje ideální škola by byla 

na ostrově. Na staré škole by 
byl heliport, protože tím se 
dostaneme na ostrov, kde je 
škola. 

Škola by měla být na pláži, 
protože za školou bude par-
kurová dráha a za ní safari 
a na druhé straně ostrova 
budou domorodci.

Na školu se dostaneme 
tak, že helikoptéra doletí 
nad moře a tam se objeví zá-
hadná brána. Do té vletíme 
a jsme na ostrově.

Je na něm sopka, pláž, tro-
pický deštný les. Vedle školy 
bude dalekohled, který do-
hlédne na všechny památ-
ky světa (např. Velká čínská 
zeď, Eifellova věž atd.).

Ve volné hodině bychom 
měli lepší počítače a na nich 
bychom hráli online hry. 
Někteří by si mohli vytvořit 
i vlastní online hru. Nebo 
bychom mohli chodit ven.

V jídelně by mohl být větší 
výběr jídel a ta by mohla být 
lepší. 

Jan Gabrhelík

Moje ideální škola
Moje škola měla by být mo-

derní. A měla by být na pláži 
a vedle hor, aby si žáci nebo 
učitelé mohli o svých volných 
hodinách odpočinout u moře 
nebo si vyšplhat na skály. Ve 
škole by měla být jídelna, ve 
které by vařili jídla, která 

Pokračování na straně 9.
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by všem chutnala, a mohli 
by aspoň jednou za měsíc 
dovážet jídla z restaurace 
nebo z McDonaldu. Ve škole 
by musel být školní řád, ale 
v tomto řádu by bylo jenom 
jedno pravidlo, a to takové, 
že se všichni musí bavit, a to 
o přestávce i v hodině. Škola 
by měla mít zahradu k učení 
pracovních činností a k od-
počinku. Rostlo by tam ně-
kolik stromů, aby kuchařky 
nemusely ovoce nakupovat 
a žáci by si ovoce ze stromů 

mohli volně trhat. Každý žák 
by měl u sebe tablet místo 
sešitů a učebnic. Ve škole by 
se učily také cizí jazyky, ale 
nemusely by být povinné. Na 
chodbě by visel papír, na kte-
rém bychom si mohli vybrat, 
do jakých kroužků bychom 
mohli chodit. A byl by tam 
papír, kde by bylo napsané, 
který den a kterou hodinu 
je kroužek, do kterého chci 
chodit. Ve škole byl by bufet 
s bonbony a se sendviči, kdy-
by měl někdo hlad, tak aby si 
ho koupil.             Robin Platoš

V Á P N Í K O S D Z L
O N A F Č E K Í A P I
D R V O O K Ů R K M T
Í A B S Ž V S A Í U H
K M A F P E O H Č I I
O U R O N C D L Ř L U
R I Y R V Z Í I O Y M
O L U H L Í K N H R O
B E M R D U S Í K E E
Č H K Y S L Í K K B Y

CHEMICKÁ OSMISMÌRKACHEMICKÁ OSMISMÌRKA

Napiš názvy prvků a vyhledej je v osmisměrce:

C
Ca
Al
O
P
Pb

B
S
H
He
Sn
Li

Na
Be
Mg
Ba
N
As

Ze zbylých 
písmen napiš po 
řádcích tajenku:

Pokračování ze strany 8.
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BLAHOPØEJÍ ŽÁCI 7. TØÍDYBLAHOPØEJÍ ŽÁCI 7. TØÍDY
Jsou školy stejné všude 

na světě?
Zvonek zvoní, je osm ho-

din. Začíná první vyučovací 
hodina. V mnohých českých 
školách, zvláště těch střed-
ních, je začátek ještě posu-
nut dokonce na 7.30. Taky se 
vám nechce nebo v dětství 
nechtělo vstávat do školy? 
Nám v Česku začíná škola 
v 8 hodin a tak je tomu ku-
podivu ve většině zemí světa. 
Ale jsou i výjimky. Tak na-
příklad v Austrálii nebo ve 
Finsku začíná vyučování až 

Pro život jedno-
značně platí: Netr-
čet! Nestát! Jít pořád 
dál! Odvážně a smě-
le přes příkopy volů 
a příčné stružky hňu-
pů a blbounů. A ne-
nechat si otravovat 
dech a kazit si všední 
den radosti ze života. 
Nedat si ukrást ani 
jedinký den, týden, 
měsíc, anebo léta… 
Člověk totiž musí 
mnohé poznat a také 
vědět, prozkoumat 
i znát, aby mohl mít 
své vlastní svědomí. 

Jan Werich

v 9 hod, což je podle odbor-
níků nejvhodnější doba pro 
začátek vyučování. Takže 
kdoví, možná za pár let bude 
první zvonění v devět i u nás. 

A na tohle se všichni tě-
šíte nebo jste se v dětství 
těšili. Letní prázdniny. U nás 
jsou, jak všichni víte, dva 
měsíce v červenci a srpnu. 
Ale teď se podržte. V Litvě 
mají prázdniny tři měsíce 
nebo v Austrálii mají hlavní 
prázdniny v zimě.  Naproti 
tomu ve Finsku mají jenom 
měsíc a půl, v Německu šest 

týdnů prázdnin. A v různých 
oblastech Německa dokonce 
v jinou dobu od června do 
září. Takže na tom nejsme 
nejhůř ale ani nejlíp!

Prohlížení školních foto-
gra ií bývá zábavou. Kdo by 
rád nezavzpomínal na škol-
ní léta. Tak je tomu všude 
na světě. Jiné však je, kolik 
máme spolužáků. Kolik 
postaviček ona školní fotka 
zobrazuje. Dnešním pade-
sátníkům a starším se na 
školních tablech tísní 35, ba 
dokonce 40 spolužáků. Dnes 

je průměrný počet dětí ve 
třídě 20, na vyšším stupni ZŠ 
o něco vyšší. Jestli myslíte, že 
jinde mají komfort menšího 
počtu, jste na omylu. To na-
opak v mnoha vyspělých, bo-
hatých zemích má průměrná 
třída 30, a např. v Koreji 36 
žáků. A to nic není v po-
rovnání s chudými zeměmi 
Afriky. Tam se tísní v malé, 
tmavé a vlhké školní třídě 
mnohdy i více než sto žáčků.
Dnes už jsou počty chlapců 
a dívek ve školách vyrovna-
né, v některých zemích do-
konce převažují dívky. Ale 
dříve tomu tak nebylo, dívky 
měly mnohdy studovat zaká-
záno z důvodů politických, 
náboženských, nebo jen 
z přesvědčení, že žena má 
vařit, starat se o domácnost. 
Některé zdroje dokonce uvá-
dí, že dívky dosahují lepšího 
prospěchu než chlapci.

Chtěli byste nosit uni-
formu? Chodit v ní do školy 
každý den? Na tuto otázku se 
v Česku hledá správná odpo-
věď už několik let. Zatímco 
například v Británii se stu-
denti oblékají do uniforem 
s naprostou samozřejmostí, 
u nás má každý jiný názor. 
Pravdou je, že v některých 
zemích je nošení uniforem 
součástí tradice, která v Čes-
ku chybí. Ale je to skutečně 

Pokračování na straně 15.
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Děti v BritániiDěti v Británii Děti v RuskuDěti v Rusku Děti v JaponskuDěti v Japonsku Děti v AfriceDěti v Africe

na škodu? Nebyli by brit-
ští studenti oblékli raději 
normální oděv? Těžko říct. 
Možná jste někde četli nebo 
slyšeli, že mnozí z nich si 
uniformu pokouší co nejvíce 
přizpůsobit – například dív-
ky ohrnují sukně v pase, aby 
byly co nejkratší… Jisté je, že 
uniformy mají své kouzlo, 
ale stejné kouzlo má i mož-
nost oblékat se jak chceme 
a nosit do školy to, co se nám 
líbí. Zde je několik příkladů 
zemí, kde jsou školní unifor-
my běžnou součástí šatníku 
školáků:

V Británii. Většinou je 
předepsaná barva horního 

dílu oblečení. Trička, mikiny, 
bundy mají logo. Škola také 
stanoví barvu kalhot a suk-
ní. Většinou šedou nebo čer-
nou.

V Rusku. Školní unifor-
my, nedílná součást ruských 
škol. V Rusku neexistuje, že 
byste šli do školy bez unifor-
my. Základ uniformy, bílá ko-
šile a sukně či kalhoty barvy 
černé, plus doplňky jako je 
třeba kravata. V parném létě 
se taková sukně vždy hodí. 
Součástí byly i takové ty „frč-
ky“ na ramena košile, na kte-
rých bylo udáno číslo školy, 
kde jste studovali.

V Japonsku. Japonské 
školní uniformy se objevi-

ly před koncem 19. století. 
Byly inspirovány pruskými 
vojenskými uniformami. Ka-
bát by se měl správně nosit 
s upraveným límcem a se 
zapnutými kno líky. Kdo jej 
nosí buď s rozepnutým lím-
cem, nebo kno líky, dostává 
nálepku „špatného hocha“,  
druhý kno lík odshora se 
obvykle dává dívce, která 
má chlapce ráda, a tento akt 
je považován za výraz lásky. 
Ostatní kno líky se mohou 
darovat v případě, že o ně 
žádá více než jedna dívka.

V Africe. Skupinky dětí 
v tmavomodrých kalhotách 
s vestou stejné barvy. Ele-
gantní bílá košile, případně 

tmavá kravata k tomu. Na 
kabátu vyšitý znak školy. 
Všichni jsou tam tak „stej-
ní“, je vidět, že k sobě patří. 
Dívky si mohou zvolit mezi 
kalhotami a sukní, ale jinak 
jsou uniformy povinnou 
záležitostí. Těžko pochopit 
proč uniformy v Africe, když 
rodiče zde často nemají pro 
své děti dostatek prostřed-
ků ani na nákup školních 
pomůcek... 

Jsou tedy školy stejné 
všude na světě? Ano i ne. 
Ale to, že jsou plné neposed-
ných, veselých, zvídavých 
dětí, a také to, že zde vznika-
jí kamarádství na celý život, 
mají společné určitě.

TALOS, ŽÁK DAIDALŮV, 
VYNALEZL PILU.

PRO ZASMÁNÍ...PRO ZASMÁNÍ...

BAJKA PRO DÍVKY 
 ŽÁDNÉ VÝMLUVY, SLEČNO, 

MUSÍTE ZŮSTAT  NA VEČEŘI! 

Ptá se tatínek Pepíčka:
„Pětka z matematiky, proč?“
Pepíček: „Protože šestka 
neexistuje.“

Pokračování ze strany 10.



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ   ŠKOLNÍ SPECIÁL 16č. 78

Víte, že...?   ČLOVĚK
•  nervové impulzy se šíří lid-

ským tělem rychlostí asi 275 
km/h?

•  délka všech nervů v lidském 
těle je asi 75 km?

•  průměrný člověk prospí za 
život 25 let?

•  se nemůžete sami polechtat?
•  po 1 minutě se ve tmě zrak 

zlepší 20x, po 20 minutách 
až 6000x?

•  nos vidíme neustále, ale mo-
zek ho „ignoruje“ a nám se 
zdá, že ho nevidíme?

•  člověk si nemůže políbit svůj 
loket? (A víte, že 96% lidí to 
zkusí, když to čte?)

Víte, že...?   ZVÍŘATA
•  bílé kočky s modrýma očima 

jsou většinou hluché?

Nechme běžet bystři-
nu moudrosti, ať nás 
osvěží novými nápady, 
posílí novými myšlen-
kami. Je sláb, kdo ztratil 
v sebe víru, i ten, kdo 
zná jen malý cíl, protože 
člověk vydrží všechno! 
Jen pes hyne smutkem. 
Když se k něčemu při-
rovnávat, tak jen k do-
konalosti! Jiné nemá 
smysl…              Jan Werich

•  blecha je při skoku 25x rych-
lejší než start raketoplánu? 

•  hadi nemůžou mrkat?
•  kočky prospí asi 65% svého 

života?
•  koně nemůžou zvracet?
•  včela musí navštívit 4000 

květů, aby naplnila 1 polév-
kovou lžíci medem?

•  žraloci jsou imunní vůči 
všem známým chorobám 
a ucítí kapku krve na 4 km?

Víte, že...?   ROSTLINY
•  nejohroženější je asi cyk-

as Encephalartos woodii – 

zatím se našel 1 jedinec?
•  nejstarší rostlinou je borovi-

ce dlouhově-
ká stará více 
jak 4800 let?

•  dub neplodí 
žaludy do 
věku 50 let?

•  citróny obsa-
hují více cukru než jahody?

•  nejrychleji rostoucí je tro-
pický druh bambusu – vy-
roste až 1m za den?

•  nejsladší látka z rostlin je 
thaumatin I ( až 3000x slad-
ší než řepný cukr)?

•  nejstarší nalezené semeno 
palmy datlové vyklíčilo po 
2000 letech?

Víte, že...?   ZEMĚ
•  je jediná planeta naší sousta-

vy, která není pojmenovaná 
po bohu?

•  váží 6.588.000.000.000.000.000 
tun?

•  Saudská Arábie nemá žádné 
řeky?

•  z 1 gramu zlata vyrobíte drát 
o délce 3,5 km

•  nejdeštivější místo je ostrov 
Kauai na Hawaii, kde prší 
350 dní v roce?

•  nejdelší pozorovaný blesk 
měl zhruba 190 km?

•  vážíte méně, když je Měsíc 
přímo nad vámi a to v dů-
sledku gravitačních sil?

ZAJÍMAVOSTI Z PŘÍRODY
BLAHOPØEJÍ ŽÁCI 8. TØÍDYBLAHOPØEJÍ ŽÁCI 8. TØÍDY

SLAVNOSTNÍ MENU 
PODLE NAŠICH (VAŠICH) 

DĚTÍ
Předkrm:

Vejce Benedikt 
na opékaném toastu 

s holandskou omáčkou

Hlavní chod:
Slepičí vývar se zeleninou 

a domácími nudlemi

Uzené maso s trnkovou 
omáčkou a domácími 

knedlíky

Dezert:
Perníková buchta 

s tvarohovým krémem
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BLAHOPØEJÍ ŽÁCI 9. TØÍDYBLAHOPØEJÍ ŽÁCI 9. TØÍDY
Co pro mě znamená škola?

Když se tak zamyslím, co 
pro mě znamená škola…. I 
dnes si živě vzpomínám na 
svůj první školní den. Pyšně 
jsem si vykračovala v šatič-
kách a s červenou aktovkou. 
Držela jsem za ruku svou ka-
marádku a těšila se na něco 
nového a téměř neznámé-
ho. Byla jsem plná rozpaků 
a strachu, ale zároveň jsem 
se těšila jako každé malé 
dítě. Na ten pocit, kdy jsem 
poprvé usedla do školní lavi-
ce, nikdy nezapomenu. Začali 
jsme se učit počítat, číst, psát 
a spoustu dalšího. Natěšená 
jsem chodila domů a vážila si 
každé jedničky, kterou jsem 
se mohla doma pochlubit. 
První rok utekl jako voda 
a čekalo nás první vysvěd-
čení. Všichni jsme byli po-
chváleni a v ten den jsme si 
uvědomili, že naše celoroční 
dřina za něco stála.

Ostatní školní roky probí-
haly téměř stejně. Stávali se 
z nás čím dál větší kamarádi 
a my jsme usoudili, že jsme 
se sešli opravdu skvělá par-
ta kamarádů. Za ty všechny 
školní roky, které jsme strá-
vili na základní škole, jsme 
toho společně zvládli oprav-
du mnoho.

Zvládli jsme společně 
proplout až sem, do deváté-
ho ročníku. Společně jsme 
nadávali na různé učivo, se 
kterým jsme se museli po-
prat. Ne každému jde přeci 
všechno, ale když jsme si 
pomohli, bylo vše snazší. Učí 
nás spousta učitelů, ale my 
si zvykáme a snažíme se se 
všemi vycházet dobře, i když 
je to někdy těžké. Někdy je 
i pro nás opravdu složité za-
čít se doma učit, když venku 
je pěkně a my bychom radši 
byli venku s kamarády, ale 
musíme něco obětovat a už 
víme, že vše, co jsme se ve 
škole naučili, budeme v živo-
tě potřebovat.

Škola mě naučila samo-
statnosti, učenlivosti a sebe-

„Učit znamená vést 
o d věci známé k ne-
známé, a vést znamená 
činnost mírnou, a ne 
násilnou, plnou lásky a 
nikoliv nenávisti. Když 
totiž někoho chci vést, 
nehoním ho, nestrkám 
ho, neválím s ním po 
zemi a necloumám 
jím, nýbrž vezmu ho 
jemně za ruku a jdu 
s ním, nebo na volné 
cestě kráčím před ním 
a lákám ho, aby šel za 
mnou.“    J. A. Komenský

ovládání. Ve škole jsme strá-
vili velkou část svého života. 
Ve škole jsme vyspěli, prožili 
jsme skvělé zážitky a strávili 
zde to nejkrásnější dětství. 
Škola mě naučila mnoho no-
vého. Jsem nesmírně vděčná 
všem učitelům a všem, co mě 
posunuli dál. Škola je správný 
nápad a jsem ráda, že jsem 
se mohla vzdělávat právě na 
téhle škole. Děkuji za všech-
ny své kamarády, své zážit-
ky ze školy a za vše, co mě 
škola naučila. Na tuhle školu 
budu vzpomínat jen v dob-
rém. Hodlám se vzdělávat 
dále a vím, že se budu muset 
snažit, ale zároveň také vím, 
že vzdělání potřebuji a je 
důležité. Vzhledem k tomu, 
že v dnešní době je možné 
vzdělávat se, chci toho využít. 
Škola a vzdělání pro mě zna-
menají hodně, a proto děkuji, 
že se mohu vzdělávat.

Kateřina Hanáková

Co si myslím o škole
Můj názor na školu se vel-

mi změnil. Prostě roky nás 
mění. Na začátku naší cesty 
do 1. třídy byl určitě každý 
prvňáček nadšený (včetně 
mě), že pozná spoustu no-
vých spolužáků, naučí se 
hodně věcí a podobně. Jenže 

jak jsme stárli a chodili o tří-
du výš a výš, tak nám postup-
ně docházelo, že nás škola 
velmi rychle přestává bavit. 
To brzké ranní vstávaní, tolik 
času stráveného psaním ne-
konečných domácích úkolů 
a neustálého učení se. Naše 
stěžování si nad těmito v pod-
statě nesmysly nás ale donu-
tilo si vzpomenout, že škola 
nás toho hodně naučila a že 
některé věci se nám budou 
hodit celý život. Naučila nás 
toho převelice hodně, ovšem 
některé učivo bylo nezáživné 
a nezajímavé. Škola je důleži-
tým bodem, který odstartuje 
naši kariéru, naše budoucí 
povolání. Většina z vás určitě 
souhlasí s mým názorem, že 
byste také nejradši už vypad-
li ze školy a podobně, jenže 
pokud chcete nějakou práci, 
tak pro ni musíte taky něco 
udělat. Různé druhy škol vás 
na to dostatečně připraví, 
jenže musíte se snažit hlavně 
vy! Je to pro nás důležité, pře-
devším proto, že po základní 
škole je dobré jít na střední 
školy, popřípadě na vysokou 
školu, protože vzdělání je pro 
nás důležité. A některé vaše 
vysněné práce stojí více úsilí 
než ostatní, tak se snažte!

David Černoch

Můj vztah ke škole
Na základní školu se nikdy 

nezapomíná!!
Škola je pro mě místo, kam 

se budu ráda vracet.
 V první třídě jsme všichni 

byli rádi, že znovu uvidíme 
své kamarády, popřípadě 
nové tváře, které k nám při-
byly do třídy. Bavilo nás ma-
lovat. První třída mě velmi 
bavila no, co, koho ne, paní 
učitelka byla hodná, žádné 
známky, pouze razítka. Bylo 
to něco jako ve školce.

Dalšími ročníky jsme ješ-
tě procházeli lehce. Jakmile 
jsme přešli na druhý stupeň, 
bylo to najednou něco jiného, 
tady už v nás byla puberta, 

Pokračování na straně 18.
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tak to s námi učitelé neměli 
jednoduché.  Nutili nás do věcí, 
které my odmítali plnit. Jedno-
duše jsme se na tu školu začali 
„kašlat“. Až teď, v deváté třídě 
si uvědomujeme naše chyby, 
blbosti,… Pubertu je těžké 
ovládat, ale ty hádky s kama-
rády, tak ty mě budou mrzet. 
Všichni, myslím úplně všechny, 
i ty, co nemám ráda, ale snažila 
jsme se s nimi vycházet, tak ti 
mi budou chybět taky. 

Základní škola jsou základy, 
užitečné k životu.

Myslím, že bychom ji měli 
všichni pravidelně navštěvo-
vat. Chtěla bych takovou školu, 
která by nás něco naučila, ale 
také ji vést ve stylu her a ne 
jen písemek. U některých na-
šich učitelů je to ale nereálné. 
Na škole je důležité si navázat 
dobrý kontakt s učiteli.

Gabriela Mitáčková

Škola je základ našeho živo-
ta. Je to vlastně taková naše 
druhá rodina.

V 1. třídě jdeme do něčeho 
úplně nového. Musíme se už 
trochu naučit povinnostem, 
i když je to po školce plné hra-
ní trochu těžké. Myslím si, že 
můžu říct, že 1. stupeň (1-5. 
ročník) je pouhé poznávání 
dosud neznámého, ale také 

hlavně naučení se těch úplně 
prvních základů, které bude-
me jen ve vyšších ročnících 
o něco doplňovat a zlepšovat. 
Děti jsou zde ještě plné ener-
gie, chuti poznávat a učit se 
něčemu novému.

2. stupeň už na nás klade 
mnohem větší zodpovědnost, 
je to asi jedno z nejtěžších ob-
dobí našeho školního života. 
Je na nás kladen větší důraz 
- na učení, na úkoly, na samo-
statnost, na zodpovědnost, 
máme toho mnohem víc na 
učení a na práci, procházíme 
pubertálním obdobím. Je to 
těžké období, ale ne nezvlád-
nutelné. Moc se nám do ničeho 
nechce, nejraději bychom se na 
to vykašlali a lajdačili, ale na 
konci 9. ročníku bychom zase 
chtěli vrátit čas. Víc makat, 
abychom toho věděli co nejvíc 
a na přijímačky byli připraveni 
co nejlíp. Jsme více zodpověd-
ní a chceme se dostat na naši 
vysněnou školu a snažíme se 
dát do toho co nejvíc. Pak je už 
jen na nás, jak to napíšeme, jak 
se popřípadě udržíme a jak se 
nám povede v dalším vzdělá-
vání. Často si jako žáci říkáme: 
„K čemu je nám vlastně škola? 
Proč se furt musíme učit?“ Od-
pověď je taková, že ve škole 
se neučíme jen znalostem, ale 
učíme se i zodpovědnosti, učí-

me se řešit kolektivní práci, ale 
také přijmout kolektivní trest. 
Škola není jen o učení, ale také 
o rozvíjení kulturních a spo-
lečenských záležitostí. Zažili 
jsme tolik nových zkušeností 
a srandy při hraní školního di-
vadla, vystupování na akade-
mii a také tančení na plese, kde 
jsme vždy ukázali, co v nás je. 
Kde jsme se vždy ukázali jako 
parta, která to táhne od začát-
ku až do konce za jeden provaz. 
Ve škole zažijeme radostné 
i smutné chvíle, stres, nadšení, 
zklamání, rozzlobení se, hrdost 
a další nepopsatelné věci. 

Já osobně si myslím, že ško-
lu zvládáme, máme chuť něco 
dělat, ať jsou to akce nebo ně-
jaké školní plány, z 90% díky 
třídnímu kolektivu, že budeme 
zas dělat něco spolu, bude zá-
bava apod. Na škole se mi líbí, 
že tam máme kamarády a urči-
tou možnost duchovně vyrůst 
a spoustu možností, kdy může-
me být kreativní a tvůrčí.   

Karolína Stuchlíková

Význam školy pro můj život
Když se řekne škola, pro vět-

šinu je to ztráta času, nekoneč-
né nudění, „vězení“ a podobné 
další věci. Byla dřív škola lepší 
než dnes? Ano, myslím si, že 
ano. Tohle je problém dneš-
ní doby, ne škol. Dříve nebyla 

mobilní data, Wi-Fi, mobily, 
tablety, internet a zejména ne-
bylo tolik problémů. Dříve byla 
škola těžší a hlavně měli lidé 
kvalitnější vzdělání. A dnes? 
Většina na tu školu kašle. A kdo 
ne, je k smíchu. Většinou ho-
diny začínají a končí tam, že 
učitele poslouchá z 20 žáků 
jen 5 a zbytek spí, hraje hry na 
mobilu, je na Wi-Fi, jí, povídá 
si se sousedem a dělá vše, jen 
ne to, co má. Školy už nejsou co 
dřív. Když se zeptají děti svých 
rodičů, poví jim, že škola byla 
těžší, mučila žáky a byla hrou, 
děti byly zapáleny do školy. 
Ale dnes tu hrají roli zmiňo-
vané elementy, mobily, table-
ty, problémy dospělých, které 
ovlivňují už dětský život. Např. 
rozvod, hádky, dluhy… Přece 
jen v dřívější době děti neměly 
mobily už v první třídě a pro-
blémy dospělých se tak okatě 
nedotýkaly dětí.

Škola že je lehčí než dřív? 
Ano, je. Dříve na školy s matu-
ritou chodili žáci maximálně 
s dvojkami a na střední školy 
šlo z 20 lidí jen 3-5. A dnes?  
3-5 žáků jde na školu s výuč-
ním listem. Už jen pohled na 
maturitu, např. 35% maturan-
tů je úspěšných a hlavně v dří-
vější době by ti, co maturovali, 
ani maturovat neměli. Ono se 
to netýká jen škol, ale později 
i práce. Dřívější doktoři jsou 
mnohdy o dost zkušenější 
a moudřejší, než ti mladší. A ne, 
není to jen léty praxe, ale i stu-
diem. Nehodí se jen kritizovat, 
musíme i říct: „Bude hůř.“

A teď pohled na mě ve škole. 
Jsem typický teenager, chci si 
život užívat a ne ho jen strávit 
v knihách. Ale mám vysoké 
ambice a chci se dostat daleko 
a tohle mě žene dál. Můj pohled 
na vzdělání je takový, že to, co 
se učíme, potřebovat nebude-
me, ale umět to stejně musí-
me. Život není jen o vzdělání, 
je i o prožitku, zkušenostech,… 
Když chce člověk v dnešní době 
něco dokázat, nemusí být jen 
člověk s vysokoškolským vzdě-
láním. Všechno jenom ovlivňu-

Pokračování ze strany 17.

Pokračování na straně 19.
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 2015ŠKOLNÍ DRUŽINA 2015

MATEØSKÁ ŠKOLA MATEØSKÁ ŠKOLA děti ze třídy Skřítciděti ze třídy Skřítci

děti ze třídy Beruškyděti ze třídy Berušky děti ze třídy Sluníčkaděti ze třídy Sluníčka

je štěstí, známost, rodina, ale 
i vzdělání. Dle mého názoru 
člověk vzdělání k životu svým 
způsobem potřebuje.

Význam školy pro můj život
Základní školu musím mít 

rád, protože je povinná. Já si 
myslím, že na základní škole 
bychom se měli učit základy 
učiva, ale pořád se učíme ně-
jaké blbosti, které stejně moc 

Pokračování ze strany 18. nebudeme potřebovat do ži-
vota, prostě nám stačí umět 
číst, psát, počítat a taky tro-
chu „gramatiku“ a předsta-
voval bych si, že by nás měli 
učit, jak bude těžký život a jak 
si třeba najít práci atd., prostě 
by nás měli připravovat na 
budoucnost. Taky nevím, 
proč ve škole trávíme tolik 
hodin. Naši rodiče nebo pra-
rodiče měli třeba jen 5 hodin, 
tak nevím, proč se to změnilo. 
Prostě nechci strávit ve škole 

půl dne, ale nic nezměním, 
nedá se nic dělat. Ale na škole 
je zase dobré, že jsme se svojí 
třídou víc jak 9 let a vždycky 
děláme nějaké blbosti a je 
sranda a pak na ty zážitky bu-
deme vzpomínat celý život, 
ale jak odejdu, tak mě budou 
všichni chybět a nejvíc hlav-
ně naše třídní učitelka a taky 
i spolužáci. A úplně se nejvíc 
těším na rozlučák, tu noc nej-
víc oslavíme.

Jiří Jurásek
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Šťastný člověk nemá pro nikoho času, kdož 
je mimo kruh ten, na němž se právě štěstí 

jeho zakládá; nešťastný ale žádá, aby celý svět 
měl pro něho času dost. Štěstí pro nešťastné, 

že zcela šťastných je tak málo! 

Humanisté se mýlí, myslíce, že šíří-li vědomosti, ničí 
mimo nevědomost zároveň i hlupství samo. Což se 

naučil kdy již některý osel číst? 

Prostý lid je u vědomí toho, co mu duševně 
schází, naproti vzdělanějším třídám skromný; 

a o celou tu skromnost zdá se jim za to být 
hloupější. 

Tuze rád se dívám na šklebící se, vřeštící 
dítě. Myslím sobě přitom, jak mnoho rozkošné 

komiky by ve světě bylo, kdyby dorostlí lidé 
tak upřímně se šklebili. 

Bez obětí a objetí nerodí se budoucnost! 

Úkol a postavení naší literatury české v písemnictví 
světovém? Úkol Ezopův a hrbaté 
jeho postavení! Satira peluňková! 

Jaká by byla láska krásná, kdyby byla tím, 
čím být má, totiž krásným nesmyslem. Mladíci však 

kladou na lásku takovou váhu, že se 
větším dílem stává tragikomickou fraškou. 

Největší pozitivní půvab má největší negace tohoto 
světa: nesmrtelnost. 

Z Komenského: 
Kdyby hlupců nebylo, kdež by se brala moudrost? 

MOUDRO NA ZÁVÌRMOUDRO NA ZÁVÌR KAREL ÈAPEKKAREL ÈAPEK  Bajky a podpovídkyBajky a podpovídky
VČELA To se nadělá řečí o 
té mé pracovitosti! Co mne 
se týče, já si zakládám víc na 
svém žihadle! 
PLOŠTICE Já, paní, mohu mít 
ze svých dětí radost. Jsou dra-
vé a nadané, mají se k světu, 
a dokonce už dokonce smrdí. 
- Chválabohu, ty se ve světě 
neztratí. 
HLEMÝŽĎ Mravenci jsou sběř. 
Považte, vždyť ani nevěří, že 
svět řídí Veliký Plž.
VRABEC To toho je, slavík! To 
nás vrabců je víc! 
STONOŽKA Jen to, jen to bych 
chtěla vědět ... jsou-li na jiných 
planetách také stonožky. 
ROPUCHA Pokrok?  To se ro-
zumí, že je pokrok. Například 
já jsem bývala pouhý pulec. 
 ŠTĚNICE A co já vím všechno 
o lidech! Já bych mohla poví-
dat věci! 
JEPICE Stoletá želva! Jak může 
být někdo tak strašně zaosta-
lý! 
SUCHÝ LIST  Příkaz doby? To 
známe: ševelit ve větru. 
BOLESLAV UKRUTNÝ.... S tím 
Václavem, to byla politická 
nutnost. 
MRAVENEC Já neválčím. To 
válčí mraveniště. 
KŮL V PLOTĚ Ticho, tyčky! 
Plot jsem já. 
PATNÍK Slunce? Takový lá-
kač! Pořád musí rejdit... Žádné 
pevné stanovisko. 
MOUCHA NA OKNĚ Už vím, 
kde jsou hranice skutečnosti. 
USCHLÁ VĚTEV Udělala jsem 
se pro sebe. 

OVCE  Ať mě zabijí, jen když mě 
vedou. 
KAPITALISMUS Já to nedělám 
pro sebe, ale pro peníze. 
ODKAZ Co nernůžeš udělati 
sám, pokaz to aspoň tomu dru-
hému! 
VŮDCE Přírodní síly budou od 
nynějška podřízeny mně. Naři-
zuju všem tělesům kolmý pád!
ZPRÁVA HLAVNÍHO ŠTÁBU 
HERODESOVA Naše pluky do-
byly skvělého vítězství nad ne-
mluvňátky betlémskými. 
ZPRÁVA Na svém postupu jsme 
spálili několik dalších vesnic. 
Zbytky obyvatel připravi-ly na-
šemu vojsku nadšené uvítání. 
ANONYM Člověk má svou čest. 
Pod svým jménem bych to ne-
psal. 
ROPUCHA Tydlety ptáky poza-
vírat. A zpívat budu já! 
ROKU 2200 Největší vynález 
poslední doby! Nerezavějící pa-
zourkové nástroje!
DVA TYGŘI A DŽUNGLE Sešli 
jsme se v zájmu míru. - Dohodli 
jsme se, že budeme lovit společ-
ně. 
VLK A KOZA Dohodneme se na 
hospodářské základně: já ne-
budu žrát tvou trávu, a ty mně 
za to budeš dodávat po dobrém 
své vlastní maso. 
MYŠLENKA KAIFÁŠOVA To 
bych rád věděl, od koho a kolik 
tenhle Nazaretský za to dostal 
zaplaceno. 
VĚK STROJŮ: nahradit cíl rych-
lostí. 
Já už se měnit nebudu, řekl pa-
řez. 

Což není lépe, podobá-li se zvíře člověku, 
než nabývá-li člověk obrazu zvířete? 

Mravoličné poslání Čapkovy bajky: 

Školní almanach 
jako dárek k 55. výročí 

otevření nové školy připravili 
žáci ZŠ Halenkovice pod 

vedením pedagogického sboru.

•

•

•

•
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TATRA TATRA 
A RADEGASTA RADEGAST

Dne 16. 6. jsme společně 
„šesťáci a sedmáci“ vyra-
zili na výlet. V doprovodu 
s námi, jeli paní učitelka 
P. Němečková a pan učitel 
L. Lízal. Naše první zastáv-
ka byla v Kopřivnici, kde 
jsme navštívili technické 
muzeum Tatry. Po prohlíd-
ce muzea jsme nasedli do 
autobusu a odjeli do Tro-
janovic, kde jsme čekali na 
lanovku, která nás vyvezla 
na Pustevny. Na Pustev-

nách jsme si pro-
hlédli vyhořenou 
chatu Libušín a pak 
jsme vyšli na del-
ší procházku až ke 
kostelu Cyrila a Me-
toděje, tam jsme to 
obrátili nazpět na 
Pustevny. Cestou 
tam i zpět jsme se 
stavili u sochy Ra-
degasta, kde jsme 
si udělali pár fotek. 
Pak už jsme jen če-
kali na příjezd au-
tobusu, který nás 
odvezl domů.

B. Gabrhelíková

DOBA KAMENNÁ DOBA KAMENNÁ – – školní divadlo žákù 8. roèníkuškolní divadlo žákù 8. roèníku
Na za-

čátku VIII. 
třídy jsme, 
stejně jako 
v š e c h n y 
předchozí 

třídy, začali nacvičovat diva-
dlo. Věděli jsme, že to bude 
spolu se školními povinnostmi 
velmi těžké, ale naštěstí nám 
v tomto hodně pomohla paní 
Radana Dundálková a paní 
Dagmar Kylarová. Jakmile 
nám rozdaly scénáře hlavní 
hry a dvou krátkých pohádek, 
začali jsme se pečlivě učit texty 

a vžívat se do svých rolí. Snad 
nejtěžší na celém divadle bylo 
„krocení“ nekonečných výbu-
chů smíchu. 

Naše první vystoupení bylo 
samozřejmě provázeno tré-
mou, ale s úspěchem jsme ji 
překonali.  Podle obecenstva 
bylo naše vy-
stoupení velmi 
úspěšné. 

Velké díky pa-
tří našim vedou-
cím, které byly 
trpělivé a dotáh-
ly to s námi až 

dokonce. Také bychom chtěli 
poděkovat paním učitelkám 
Huťkové a Musilové, které 
nám pomohly představení zre-
alizovat a paní Lence Rezkové, 
která nám ušila nádherné kos-
týmy.

Ani nevíme jak, ale všechno 
jsme to zvládli. A můžeme 
říct, že to uteklo jako voda. 
Premiéra, dvě reprízy 
a konec. Už teď nám diva-
dlo chybí a určitě na něho 
budeme vzpomínat pouze 
v tom nejlepším :-) 

Žáci 8. ročníku
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DEVÁTÝ ROÈNÍK OPOUŠTÍ DEVÁTÝ ROÈNÍK OPOUŠTÍ NAŠI ŠKOLUNAŠI ŠKOLU
Ve školním roce 2014 

/ 2015 odchází 13 žáků 
devátého ročníku na 
střední školy a střední 
odborná učiliště. Většina 
žáků uspěla již na prv-
ní pokus, po přijímacích 
zkouškách na SŠ ze dne 
15. 4. 2015.

Na maturitní obory se 
hlásilo 10 žáků a všichni 
byli přijati na tu školu, kte-
rou si zvolili. Pouze jedna 
žákyně si ve druhém kole 
vybrala jinou střední ško-
lu, než na jakou se původ-
ně hlásila.

Tři chlapci si za svůj dal-
ší cíl zvolili učební obory 
s možností dalšího studia 
a ukončení také maturitní 
zkouškou.

Na gymnázium Otroko-
vice nastoupí: Březíková 
Terezie, Hanáková Kate-
řina, Varmužová Dorota 
a Černoch David.

Na průmyslovou SŠ Zlín 
– technické lyceum na-
stupuje:  Trnavský Domi-
nik.

Na Obchodní akademii 
Zlín nastoupí: Stuchlíková 
Karolína.

Na SŠ polytechnickou 
Zlín nastoupí:  Huťka Ond-
řej a Mitáčková Gabriela.

Na střední pedagogic-
kou školu v Kroměříži na-
stoupí: Zapletalová Marika.

Na SPŠOA v Uherském 
Brodě: obor elektro mecha-
nik nastupuje: Švec Jakub.
Na střední odborná učiliště:

SPŠ Otrokovice:  obor – 
chemik, gumař – plastikář 
nastupují:  Jurásek Jiří a Ka-
šík Martin.

Na SOŠ a gymn. Staré Město 
– učební obor truhlář nastu-
puje: Kocián Daniel.

Jménem vedení školy 
a všech učitelů i jmé-
nem svým blahopřejeme 
všem žákům 9. ročníku 
k jejich přijetí na ško-
ly. Přejeme jim mnoho 
úspěchů v dalším studiu 
a doufáme, že si jednou 
vzpomenou, jak začína-
li své první krůčky, řady 
úspěchů i někdy neúspě-
chy ve škole, a že se bu-
dou rádi vracet na naši 
školu v Halenkovicích. 

Mgr. Jiří Veselý 
výchovný poradce 

ZŠ Halenkovice

IX. třída
První řada 

zleva: 
Karolína Stuch-

líková, Terezie 
Březíková, Gab-
riela Mitáčková, 
Mgr. Olga Idesová 
(třídní učitelka), 
Dorota Varmužo-
vá, Kateřina Ha-
náková, Marika 
Zapletalová

Druhá řada 
zleva: 

Jakub Švec, Da-
vid Černoch, Jiří 
Jurásek, Daniel 
Kocián, Ondřej 
Huťka, Dominik 
Trnavský

Dne 22. 5. 2015 nás na-
vštívila paní Erika Bezdíč-
ková, která zažila a přeži-
la holokaust. Podělila se 
s námi o své hrůzostrašné 
vzpomínky z dětství. Dlou-
ho o těchto vzpomínkách 

Beseda s pamětníkem
nechtěla hovořit, ale dnes 
to bere jako svou povinnost, 
protože by každý měl vědět, 
co hrozného se v minulosti 
událo. Její povídání bylo vel-
mi zajímavé a pro dnešní ge-
neraci až nepředstavitelné. 

Bylo vidět, že mnoho z nás 
její příběh dojal. Jsme moc 
rádi, že si na nás udělala čas, 
a přejeme jí, aby bylo už jen 
lépe.

Karolína Dundálková 
Markéta Čevelová

OSVÌTIMOSVÌTIM
Dne 20. 5. 2015 jsme se my, 

žáci 9. ročníku, vypravili na 
exkurzi do polského koncent-
račního tábora Osvětim. Ten se 
dělí na dvě části – Auschwitz I 
a Auschwitz II – Birkenau. Obě 
tyto části jsme navštívili. Po 

celou dobu prohlídky neměl 
nikdo z nás úsměv na tváři. 
V minulosti se tam odehrála 
spousta zlých situací, o kterých 
nám po celou dobu vyprávěli 
průvodci. Nejvíce nám bylo ne-
příjemné procházet plynovou 
komorou a vidět přitom na 

zdech škrábance, které tam za-
nechali lidé odsouzení na smrt.

Exkurze pro nás byla velmi 
přínosná a každý člověk by měl 
Osvětim navštívit, aby si vážil 
všeho, co má.

Katka Hanáková 
a Karolína Stuchlíková
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HODNOCENÍ 2. POLOLETÍHODNOCENÍ 2. POLOLETÍ školní rok 2014/2015 školní rok 2014/2015
1. ročník 
Chování: 3 žáci za své 

neukázněné chování byli 
potrestáni důtkou třídní-
ho učitele

Prospěch: všichni žáci 
prospěli s vyznamenáním

Samé jedničky: Ště-
pán Abrahám, Veronika 
Dobrozemská, Jan Gajdo-
šík, Amálie Hradílková, 
Ondřej Karbowiak, Milan 
Koutný, Michal Kučera, 
Sandra Kulíšková, Bea-
ta Petrášová, Leona Pro-
kopová, Roman Vašíček, 
Adam Zdráhal

Panel cti: 
Roman Vašíček
Zameškané hodiny: 
869 (průměr na žáka 36,2)
Knižní odměny: 6 žáků 

2. ročník 
Chování: v pořádku
Prospěch: vyznamená-

ní - 15 žáků
Samé jedničky: Barbo-

ra Bařinková, Jana Berze-
dyová, Nikola Daňková, 
Markéta Kubičíková, Ane-
ta Kučerová, Tomáš Surý, 
Klára Valentíková

Vyznamenání: Fran-
tišek Bieberle, Vojtěch 
Gabrhelík, Lukáš Juřena, 
Lukáš Marcaník, Michaela 
Mikešová, Nela Veronika 
Vilímková, Nikola Vycudi-
líková, Filip Žalčík 

Panel cti: 
Aneta Kučerová
Zameškané hodiny: 
630 (průměr na žáka 39,4)
Knižní odměny: 5 žáků 

3. ročník 
Chování: 
bez připomínek
Prospěch: vyznamená-

ní - 16 žáků 
Samé jedničky: Radka 

Kašpárková, Tereza Musi-
lová, Šárka Očadlíková, Jo-
lana Plisková

Vyznamenání: Ondřej 
Dudešek, Vít Gabrhelík, 
Josef Hanák, Adam Hruš-

ka, Daniel Juřena, Štěpán 
Palla, Zuzana Pavelko-
vá, Lukáš Rezek, Vojtěch 
Stuchlík, Julie Šavarová, 
Tomáš Šubík, Karolína Ve-
čeřová

Panel cti: 
Tereza Musilová
Zameškané hodiny:  
563 (průměr na žáka 26,8)
Knižní odměny: 5 žáků 

4. ročník
Chování: bez vážnějších 

připomínek
Prospěch:  vyznamená-

ní - 14 žáků  
Samé jedničky: Aneta 

Bohunová, Tomáš Čer-
noch, František Horka, 
Kateřina Jelínková, Ale-
xandra Pavelková, Lukáš 
Prokop, Radim Štulíř, 
Kryštof Trvaj

Vyznamenání: Zuza-
na Běhůnková, Kateřina 
Mitáčková, Eliška Dono-
valová, Vendula Pavelko-
vá, Tereza Sklenaříková, 
Aneta Trvajová, Nikol Vo-
jáčková

Panel cti: 
Nikol Vojáčková
Zameškané hodiny: 
849 (průměr na žáka 47,16)
Knižní odměny: 7 žáků 

5. ročník 
Chování: v souladu se 

školním řádem 
Prospěch: vyznamená-

ní - 11 žáků
Samé jedničky: Vendu-

la Horková, Aneta Plato-
šová, Gabriela Hradílková, 
Alena Velecká, Richard 
Vašíček

Vyznamenání: Lucie 
Sobková, Jiří Ivan, Eliška 
Valentíková, Aneta Ná-
dvorníková, Adam Kedruš, 
Tereza Bieberlová

Panel cti: 
Gabriela Hradílková 
Zameškané hodiny: 
668 (průměr na žáka 37,1)
Knižní odměny: 7 žáků 

6. ročník
Chování: v souladu se 

školním řádem
Prospěch: vyznamená-

ní - 5 žáků
Samé výborné: 0 
Vyznamenání: Kristýna 

Dobrozemská, Lenka Mar-
caníková, Gabriela Pra-
chařová, Denisa Skřiván-
ková, Ladislav Surý

Panel cti: 
Gabriela Prachařová
Zameškané hodiny: 
1120 (průměr na žáka 56) 
Knižní odměny: 3 žáci

7. ročník 
Chování: nový žák za 

své chování plné ignoran-
ce a vulgarismu obdržel 
snížený stupeň z chová-
ní a taktéž neprospěl ze 
3 hlavních předmětů. Ji-
nak u ostatních žáků je 
vše, co se týká chování 
v pořádku.

Prospěch: vyznamená-
ní - 8 žáků

Samé výborné: 0
Vyznamenání: Vero-

nika Badalová, Barbora 
Gabrhelíková, Kateřina 
Hrbáčková, Nikola Krátká, 
Alice Stuchlíková, Lukáš 
Surý, Roman Šubík, Vikto-
rie Trvajová

Panel cti: Roman Šubík

Zameškané hodiny: 
582 (průměr na žáka 30,6)
Knižní odměny: 2 žáci

8. ročník 
Chování: v souladu se škol-

ním řádem 
Prospěch: vyznamenání - 5 

žáků 
Samé výborné: 0
Vyznamenání: Lucie Pra-

chařová, Jakub Chaloupka, 
Adéla Kylarová, Karolína Dun-
dálková, Markéta Čevelová

Panel cti: 
Markéta Čevelová
Zameškané hodiny:  

1097 (průměr na žáka 68,56)
Knižní odměny: 3 žáci

9. ročník 
Chování: v souladu se 

školním řádem
Prospěch: vyznamenání - 

5 žáků 
Samé výborné: 0
Vyznamenání: David Čer-

noch, Kateřina Hanáková, 
Karolína Stuchlíková, Domi-
nik Trnavský, Dorota Var-
mužová 

Panel cti: 
Terezie Březíková 
Zameškané hodiny: 

1532 (průměr na žáka 117,85)
Knižní odměny: 4 žáci

Mgr. Hana Huťková
zástupkyně ředitele ZŠ

NEJLEPŠÍ ŽÁKYNÌ ŠKOLYNEJLEPŠÍ ŽÁKYNÌ ŠKOLY
Za dlouhodobě 

vynikající prospěch 
a příkladné chování 

byla 
nejlepší žákyní 

školy 
za školní rok 2014–

2015 vyhlášena 

Kateřina 
Hanáková.
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Návštìva muzeaNávštìva muzea
Na jaře naše mateřská ško-
la navštívila muzeum v Na-
pajedlech, kde se konala 
výstava 110 let založení 
včelařského spolku. Při 
vstupu nás přivítala krás-
ná včelka, která nás prová-
zela celou výstavou. Zaved-

MATEØSKÁ ŠKOLA la děti do dávné i nedávné 
minulosti napajedelského 
včelařství. Zhlédli jsme 
poučný film a spoustu za-
jímavých exponátů. Děti si 
odvážely plno nových po-
znatků a zážitků. 

Jaroslava Válková

DÌTSKÝ DEN DÌTSKÝ DEN 
NA VÌTØÁKUNA VÌTØÁKU

Dne 2. 6. 2015 
jsme se s dět-
mi z naší škol-
ky vypravily na 
„mysliveckou 
chatu Větřák“, 
kde nás uvítal 
člen myslivců 
- pan František 

Gajdošík. Ten měl pro nás 
připraveno malé pohoště-
ní. S dětmi jsme si zaspor-
tovali, zařádili a opekli 
špekáčky. Počasí nám přá-
lo, svítilo sluníčko a tak se 
nám dětský den vydařil 
a všem se líbil.

Eliška Černochová

Návštìva pøedškolákù Návštìva pøedškolákù 
v ZUŠ Napajedlav ZUŠ Napajedla

27. 5. 2015 se třída Beru-
šek a Skřítků vydala au-
tobusovou linkou do Na-
pajedel. Děti ZUŠ si pro 

nás i další děti 
MŠ připravily 
hudební pás-
mo o princez-
nách, které 
děti seznamo-

valo s hudebními nástroji 
a skladbami různého ča-
sového období. Poté jsme 
zhlédli dětskou operu 
O červené Karkulce. Vše 
se účinkujícím velice po-
vedlo a naše děti je od-
měnily dlouhým potles-
kem. 

Dagmar Holásková

PLAVECKÁ SOUTÌŽPLAVECKÁ SOUTÌŽ
Každý rok ve druhém pololetí 
projdou malé i velké děti (dle 
zájmu rodičů) předplaveckým 
výcvikem v Aquaparku v Uher-
ském Hradišti. A každý rok 
pořádá plavecká škola Vodní 
hry malých kapříků, kterých 
se zúčastní i skupina našich 
plavců. Letos to bylo ve středu 
10. 6. 2015. Za vydatné po-
moci a podpory rodičů a paní 

učitelek děti plní soutěžní dis-
ciplíny – splývání, překážko-
vou dráhu, lovení předmětů, 
podplouvání desky a běh po 
mostě. I když byly děti velice 
šikovné, ve velké konkurenci 
jsme jako loni na stupně vítězů 
nedosáhli. Odměna byla přes-
to sladká a pochvala veliká. 
A příště to třeba vyhrajeme!                

Dagmar Holásková 

Nauèili jsme se Nauèili jsme se 
plavat i skákatplavat i skákat
Letní prázdniny, čas ra-
dovánek zejména u vody, 
jsou už zase tady. Bylo 
proto nutné děti částeč-
ně připravit na tyto ak-
tivity. 
Přípravu zajistily hodné 
paní učitelky z plavecké 
školy v Uherském Hradi-
šti, kam děti dojížděly je-
denkrát týdně. Na začátku 
kurzu schopnosti dětí vy-
padaly všelijak, ale s kaž-
dou lekcí se děti zlepšovaly 
a na konci kurzu se žádný 
z předškoláků vody nebojí 
a většina z nich umí skákat 
do vody, splývat a plavat, 
někteří sice s nadnášejí-
cím páskem, ale umí! A to 
je to hlavní! 

Marie Mihálová
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LOUÈENÍ S PØEDŠKOLÁKYLOUÈENÍ S PØEDŠKOLÁKY
Začátek školního roku, stejně tak 
jako jeho konec, je doprovázen 
úsměvy, ale i smutkem a slzič-
kami. Slzičky na začátku školní-
ho roku jsou příčinou stesku po 
rodičích a ty na konci zase stes-
kem po kamarádech, kteří ještě 
zůstávají ve školce nebo naopak 
odcházejí do školy. Nebylo tomu 
jinak ani na konci letošního škol-

ního roku, kdy jsme se radostně, 
ale i dojemně loučili s dvaceti 
pěti předškoláky, kteří po prázd-
ninách nastoupí do 1. třídy ZŠ.  
Tento rok jich bylo více než kdy 
jindy.
Čerství školáci se před rodiči, zá-
stupci školy a obce 
nejprve prezento-
vali krátkým pro-

gramem v podobě básní, písní 
a disko tance. Po představení se 
všem přítomným, převzaly děti 
od svých učitelek pamětní list, 
Kuliferdovo vysvědčení, plátě-
ný sáček na přezůvky s logem 
a drobné dárkové balíčky.

V závěru nechyběla ani malá 
oslava s dortem a šampaňským. 
Všem poprázdninovým prvňáč-
kům, jejich rodičům a budou-
cím učitelům přejeme krásný 
a úspěšný školní rok!

Marie Mihálová

Škola v pøírodì Velké Karlovice 2015Škola v pøírodì Velké Karlovice 2015
V letošním roce škola v příro-
dě proběhla v novém termínu 
od pátku 26. června do úterý 
30. června 2015. 
Rodiče přivedli děti do školky 
jako každý jiný den, jen navíc 
donesli kufry, batohy, oblíbe-
ného „plyšáka“ a předali paním 
učitelkám potřebné písemnosti 
a důležité informace …
Děti ve školce v klidu posnídaly 
a potom přijel autobus. Příjem-
ný pan řidič a paní učitelky od-
nesli všechny připravené věci 
(zavazadla, koloběžky, hračky, 
sportovní potřeby a spoustu 
potřebného materiálu) do au-
tobusu.
Děti z MŠ Beruška ze tříd Skřít-
ků a Berušek v počtu 19-ti 
s úsměvem nastupovaly na pa-
lubu autobusu připraveného 
k odjezdu na školu v přírodě 
do Velkých Karlovic.
Paní učitelky Marie Mihálová, 
Jaroslava Válková a Veronika 
Horková provedly poslední kon-
troly a mohlo se vyjíždět. Zamá-
vali jsme ostatním kamarádům 
ze školky a paním učitelkám, 
které zajišťovaly provoz MŠ.
Cesta nám pěkně ubíhala, ko-
lem poledne nás vítal personál 
Hotelu Galík a byl připraven 
oběd. Děti s chutí poobědvaly 
bramborovou kaši a řízek. Po-

tom jsme se ubytovali, děti si 
vybíraly a domlouvaly pokoje 
i kamarády. 
Po ubytování a seznámení s pro-
středím hotelu jsme vyrazili na 
vycházku do přírody do lesa, 
kde bylo velmi příjemně, takže 
jsme se vrátili až na večeři.
Po večeři děti s velkým elánem 
ještě vybalovaly a mohly navští-
vit své kamarády na ostatních 
pokojích. Před večerní hygienou 
probíhalo hodnocení pokojů. 
Děti dostávaly na dveře „smajlí-
ky“ s úsměvem nebo zamračené.
Před spaním jsme všechny děti 
svolaly na palubu naší lodi do 
společenské místnosti a tro-
chu je seznámily s pravidly naší 
plavby. Poté všichni námořníci 
odpluli do postýlek, aby měli 
dost energie na další den.    
V sobotu po snídani jsme vy-
razili na vycházku směrem do 
Léskové.
Cestou probíhaly soutěže a sa-
mozřejmě jako správní námoř-
níci jsme prozkoumali potok.   
Po obědě jsme si na palubě naší 
lodi ve společenské místnosti 
četli z knížky „Vodníci v Če-
chách.“
Odpoledne nám přálo počasí, 
tak jsme využili všechny spor-
tovní potřeby:   koloběžky, míče, 
švihadla, kužely, kriket.

Po večeři nás čekala společná 
práce na palubě naší lodi, děti 
tvořily obrázky pro rodiče, s po-
mocí paní učitelky Jarky i námoř-
nické čepice.
Další den nám počasí moc ne-
přálo, ale měli jsme spoustu prá-
ce na naší palubě. Děti kreslily 
kamínky a měli připravené od 
paní učitelky Veroniky kyblíčky 
s nakreslenou kotvou, které dle 
vlastní fantazie dokreslovaly.  
Počasí nás nezaskočilo, sportov-
ní soutěže probíhaly i v hotelu.
V pondělí už to bylo s počasím 
lepší, tak jsme naplánovali po 
obědě výlet autobusem. Pro-
cházeli jsme Kulíškovu naučnou 
stezku a plnili různé úkoly. Děti 
byly velmi šikovné.
Večer byl odměnou táborák i tro-
chu sportování, soutěžení a ne-

chyběly medaile ve tvaru rybičky 
a diplomy.
Po večeři jsme se začali balit, 
protože nás čekala poslední noc.
V úterý po snídani proběhlo spo-
lečné zhodnocení celého pobytu 
a ještě překvapení v podobě kou-
pání v bazénu na Hotelu Laterna. 
Po obědě jsme se nalodili na 
palubu autobusu, zkontrolova-
li, jestli jsme nic nezapomněli 
a hurá směrem domů.
Po cestě jsme absolvovali ještě 
krátkou návštěvu Karlovského 
muzea lidových tradic ve Vel-
kých Karlovicích. Po prohlídce za 
odměnu zmrzlina a domů za ma-
minkami a tatínky.
Před školkou už čekal zástup 
rodičů. Krásné úsměvy dětí a ro-
dičů byly odměnou pro paní uči-
telky.                     Veronika Horková
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PLÁÒATA
Pláòata na cestách Pláòata na cestách - Jankovice- Jankovice
Dne 13. 6. 2015 se jak 

starší, tak i mladší děti zú-
častnily folklorního festivalu 
v Jankovicích. Děti předvedly 
svá oblíbená pásma. Starší 
děti se předvedly s pásmem 
„Vijte, vijte věnce a palicový.“  
A mladší děti předvedly pás-
mo „na Potoce.“ Se sólovými 
zpěvy se předvedli Anetka Ná-
dvorníková s písní „Vyletěl so-
kol,“ Kryštof Trvaj a Vendulka 
Pavelková s písní „Já husárek 
malý“. Děti se dočkaly i pře-
kvapení. Tím byla paní učitel-
ka Jiřinka Grebíková, která nás 
provázela celým programem. 

Při společném setkání s ní dě-
tem i dospělým ukápla nějaká 
ta slzička štěstí i smutku. Po 
celou dobu našeho vystoupení 
panovala dobrá atmosféra a to 
díky rodičům, kteří přijeli po-
vzbudit své děti.   

Účinkovaly soubory:
Lipečka Jankovice

Dolinečka Staré Město
Pláňata Halenkovice
Kalinka Babice
Lipka Jankovice
Parádnice Tupesy
 Mužský sbor Jankovice
Lipuše Jankovice
Kudlovský mužský sbor

G. Mitáčková

VÌTØÁK 2015VÌTØÁK 2015
V termínu 1. 7. - 5. 7. 2015 

vedoucí připravili opět pro čle-
ny folklorního souboru čtyř-
denní společné setkání, letos 
pod názvem „Jaro, léto, pod-
zim, zima.“ Malých folkloristů 
se zúčastnilo kolem 40.  Jak se 
dětem ve skupinkách vedlo 
a jaké bylo jejich hodnocení, 
můžete zjistit na následují-
cích řádcích:
Den první – VLÁDNE JARO:
Vypráví „Podzim“
Složení týmu - kapitán:  
Tomášek Černoch 
Členové: Kryštof Trvaj, 
Adam Hruška, Víťa Gabrhe-
lík, Vojta Gabrhelík, Beatka 
Petrášová, Ondra Navrátil, 
Alžbětka Palúchová.

Když jsme přijeli, měli jsme 
volný čas na hry. Potom nás 
vedoucí svolali na nástup. Až 
jsme byli všichni na místě, 
vylosovali se kapitáni. Kapi-

táni si vylosovali ostatní děti 
s jakým týmem budou. Poté 
šel každý ke svému týmu. Sešli 
jsme se u „laveček,“ kde nám 
vedoucí řekli, abychom si vy-

brali jednoho z nás, ale na co, 
neřekli. Koho jsme si vybrali, 
toho jsme měli nakreslit jako 
velikonoční vajíčko. Potom 
jsme jeli k Mitáčkům a Pavel-

kům do bazénu. Když jsme 
dojeli, měli jsme další soutěž, 
ve které jsme hledali vejce. Jak 
skončila soutěž, vedoucí nám 
řekli, abychom se převlékli 
do kostýmu čarodějnic. Když 
jsme byli všichni převlečeni, 
šli jsme společně spálit ča-
rodějnici Elvíru. A tam jsme 
měli módní přehlídku.
Den druhý – VLÁDNE LÉTO:
Vypráví „Zima“
Složení týmu - kapitán:  
Sára Holásková
Členové: Deniska Spáčilová, 
Kačka Jelínková, Barča Ba-
řinková, Franta Bieberle, Ro-
sťa Trvaj, Meliska Holásková, 
Klárka Dudešková.               

Dnešní den začal tím, že 
jsme se všechny týmy brzo 
ráno vzbudily a čekaly jsme 
na program, ale nevěděly 
jsme, že vedoucí ještě spí.  Pak JaroJaro

Pokračování na straně 23.



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

23 JARO 2015č. 78

jsme měli se Zbyňou rozcvič-
ku v plavkách a po ní byla 
dobrá snídaně. Po snídani 
jsme měli opět volnou zába-
vu. Po ní jsme dostali další 
úkol a to bylo vybrat dalšího 
člena a udělat z něho léto, ale 
vedoucí měli problém vybrat 
to nejlepší léto, tak ohodno-
tili všechny. Potom jsme hrá-
li hru, u které jsme se hodně 
nasmáli. Chtěli jsme hrát dál, 
ale už jsme museli na oběd. 
Po obědě jsme dostali pře-
kvapivě na průlezkách zmrz-
linu a po průlezkách jsme šli 
na Větřák a tam jsme dostali 
ochlazení u Bieberlů. V 15:00 
hod. jsme jeli na Hradskou 
k bylinkářce Monči, která 
nám něco řekla o bylinkách. 
Pak jsme si tam mohli udě-
lat limonádu. Potom jsme si 
šli opéct špekáčky s chlebem 
a zeleninou. Pak jsme měli 
volnou zábavu, na které byla 
Sára zraněna, tak proto jsme 
šli zpátky na Větřák, kde byla 
volná zábava. Po zábavě jsme 
měli večeři a teď čteme de-
níky, koukáme na čipmanky 
a pak půjdeme spát.
Den třetí – VLÁDNE PODZIM:
Vypráví „Jaro“
Složení týmu - kapitán:  
Anetka Nádvorníková
Členové: Janička Baránková, 
Dominička Juřenová, Amálka 

Hankusová, Anetka Trvajová, 
Štěpa Abrahám, Kačka Mitáč-
ková.

Den začal tím, že jsme se 
probudili, měli jsme super 
zábavnou rozcvičku s tetou 
Pavlínkou Pavelkovou. Potom 
jsme měli nástup. Na nástupu 
promluvil PODZIM, seznámil 
nás s tím, co nás dneska čeká 
za program. Vyráběli jsme dra-
ka, který nám dal dost zabrat. 
Potom následoval oběd.  Měli 
jsme „Polévku z kotlíku bez 
kotlíku“ a „Placky s kydlou 
marmeládou.“ Z oběda jsme 
byli strašně utahaní a měli 
jsme hodinu odpolední klid. Po 
odpoledním klidu jsme hráli 
SVADBY. Po té jsme šli k Bie-
berlům, tak to bylo strašně 
dobré, protože jsme 
plavaly, cákaly, stří-
kaly a zase plavaly, 
cákaly a stříkaly se, 
potom jsme dávali 
do balonků vodu 
a házeli po sobě. 
A taky jsme házeli 
dospělé do bazé-
nu. Byla to strašná 
sranda. Teď máme 
volnou zábavu, do-
šla nás navštívit teta 
Zdenička a strýc 
Luďa.  Donesli nám 
výborné svatební 
koláčky. Po té nám 
vedoucí oznámili, 

že budeme hrát podzimní hry. 
To jsou: chůdy, brambory, pa-
ličky, jablka, oblékání, lžička, 
uklízení, skákání v pytli. A po-
tom jsme to dohráli. A měli 
jsme zase volnou zábavu. Če-
káme na vyhlášení. Vyhlášení 
bylo super. Zima se umístila na 
4. místě. Léto na 3. místě, a my 
jako jaro jsme se umístili na 
krásném 2. místě. A podzim byl 
na 1. místě. Potom bylo nád-
herné divadlo „O velké řepě“ až 
skončila pohádka, museli jsme 
jít spát. Dobrou noooc!
Den čtvrtý – VLÁDNE ZIMA:
Vypráví „Léto“
Složení týmu - kapitán:  
Terezka Bieberlová 
Členové: Anička Jelínková, Te-
rezka Jašová, Venďa Pavelková, 

LétoLéto

Verunka Zdráhalová, Nikolka 
Vojáčková, Jáchymek Pavel-
ka.  

Ráno po rozcvičce a sní-
dani jsme si chvíli hráli a po-
tom jsme šli vyrábět ozdoby 
na vánoční stromeček. Pak 
byl oběd. Po obědě jsme se 
dívali na pohádku. Po pohád-
ce nás překvapili hasiči, kteří 
za námi dojeli, aby nám vy-
tvořili sníh a stříkali po nás 
vodu a bylo to super! Poté 
jsme šli do bazénu. Jakmile 
jsme se vrátili, pod stromeč-
kem jsme našli dárečky. Pak 
jsme zpívali koledy, rozbalo-
vali si dárky a teď čteme de-
níky a zítra už jedeme domů.

Děti z Pláňat
(Zpracovala: G. Mitáčková)

PodzimPodzim

ZimaZima

Pokračování ze strany 22.
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FARNOST
Jásejme a radujme se!Jásejme a radujme se!

Ano, zní to možná ironic-
ky, ale „jásejme a radujme se 
z něho…!“, chce se mi zvolat, 
když jsem s dětmi na koupališti 
ponořen až po krk ve vodě. A na 
mysli mám přitom tentokrát 
léto. Pro dospělce už má letošní 
léto radostí méně. Stačí pohled 
na vyprahlou krajinu nebo do-
konce doutnající spáleniště. 
Jestli hasiči poslední léta potře-
bovali zejména holínky pro boj 
s vodou při povodních, dnes se 
jim i nám, může o vodě jen zdát. 
Z našeho potoka je teď suchý 
zákop vinoucí se krajinou.

Umoření vedrem všichni 
společně hasíme mimo ohně 
i žízeň a svorně krůpějemi potu 
promáčíme svá trika a košile. 
Holt, pracovat se musí, ať je 

Farnost Halenkovice se stala 
pořadatelkou koncertu vážné 
hudby dne 22. července 2015, 
na kterém na varhany hrála 
Zdeňka Semelová, na klarinet 
Zdeněk Semela a na trubku 
Bohumil Kundl.

Děkujeme všem účinkujícím 
za pěkné okamžiky, kdy jsme 
v letním podvečeru při západu 
slunce mohli naslouchat kráse 
barokní hudby.

Děkujeme také všem, kteří 
přijali pozvání a přišli. Dob-
rovolné vstupné, věnované 
návštěvníky koncertu ve výši 
1.815,00 Kč bude použito pro 
potřeby kostela. Všem dárcům 
patří upřímné poděkování.

(zdroj: http://www.far-
nosthalenkovice.eu)

Koncert vážné Koncert vážné 
hudbyhudby

horko nebo zima. Vedro ale 
přece jenom jako by přinutilo 
ubrat plyn a zpomalit překot-

né tempo dnešního života. Ve 
velkých městech možná vládne 
v horkých dnech nervozita, ka-
ždý by nejraději z aglomerace 
vyrazil někam do přírody, ale 
ani to nejde jen tak, pro ucpané 
silnice a nekonečné kolony na 
dálnicích.

Tady u nás na malém městě 
žhnoucí slunce navodilo ja-
kousi poklidnou, až ospalou 
atmosféru. Kolem poledne 
vše ztichne úplně, lid je kdesi 
uschován neb není v ulicích ani 
živáčka. Prostě odpolední sies-
ta v podání slováckého městeč-
ka. Až k večeru se objeví tu ten 
strýček na lavičce, tu ta tetička 
v okně, chlapi ve stínu lip s půl-
litry v ruce. Žně jsou minulostí 
ani jsme je skoro nepostřehli. 

Kde jsou časy aldamášů a vše-
obecného veselí v dědinách... 
Dnešní kombajn má vše hotovo 
v cuku letu. Však už taky chlapi 
řeší jiné věci než žně, blížící se 
vinobraní.

A tak už to holt chodí. Všech-
no má svůj čas. I déšť a snesitel-
né teploty, na které jsme zvyklí. 
I toho se dočkáme. Však se za to 
také pomodleme. Modlitba za 
úrodu, vláhu a příznivé počasí 
není snad ničím opovrženíhod-
ným, aspoň dle mého soudu. Je-
den moc moudrý kněz na jedné 
pouti přímo nabádal, abychom 
v modlitbách na tyto věci mys-
leli a neupínali svou mysl jen na 
problémy celého světa, protože 
pak zapomínáme na to okolo 
sebe. Vím, že své farníky často 
„trápil“ procesími do polí a luk, 
kde sloužil mše svaté přímo 
pod širým nebem u osamělých 

křížů či kapliček. No je něco 
krásnějšího v letním čase, než 
mše svatá pod modrou oblo-
hou? Navíc tak utužoval zdraví, 
sílu a vytrvalost celé farní rodi-
ny... A představte si, co to mu-
selo být pro děti a mladé, kolik 
srandy a veselí…  Tak zatněme 
zuby a tu modrou oblohu si ješ-
tě užijme, než nám léto nadob-
ro zmizí.

Manželka dnes probírala 
dětské šály a další věci na zimu. 
Orosilo se mi z toho čelo, jen 
když jsem ty hřejivé vlněné věci 
viděl, natož tak je obléci. Přitom 
je jisté, že jejich čas zase přijde. 
A to věřím, že pak budeme na 
dnešní opravdu vypečené letní 
dny možná ještě rádi vzpomí-
nat.                                                     iš

(zdroj: http://www.farnostha-
lenkovice.eu)

POTØEBUJEME PRO SVÙJ ŽIVOT NÁBOŽENSTVÍ?POTØEBUJEME PRO SVÙJ ŽIVOT NÁBOŽENSTVÍ?
Pomalu se přibližuje začá-

tek nového školního roku, ve 
kterém děti znovu nastoupí 
po prázdninovém odpočin-
ku do výchovně vzdělávací-
ho procesu. Kromě povinné 
výuky se dětem nabízí velké 
množství sportovních, vý-
tvarných, hudebních i jiných 
zájmových aktivit. A do této 
pestré palety volnočasových 
předmětů je zařazena i na-
bídka náboženské výchovy. 
Dítě samozřejmě nemůže na-
vštěvovat všechny kroužky, 
ale musí se i s rodiči rozhod-
nout, čemu dá přednost. Lo-
gicky se proto nabízí otázka, 
proč vlastně chodit do nábo-
ženství? K čemu je to dobré? 
Potřebuje člověk-dítě tento 
předmět k životu?

Na rozdíl od ostatních 
kroužků se náboženství bo-
hužel nejeví jako zábavné 
a ani u něho není žádný vidi-
telný přínos podobný tomu, 
když se např. naučím číst 
texty v cizím jazyce nebo za-
hraji na klavír Beethovenovu 
Měsíční sonátu. Navíc prav-
děpodobně by bez morálních 
pravidel a závazků, které 

jsou s náboženstvím neroz-
lučně spojeny, byl život věří-
cích v mnohém jednodušší 
a atraktivnější - podobně jako 
by měl daleko méně kompli-
kovaný život člověk, který by 
se zřekl zodpovědnosti starat 
se o své stárnoucí či nemocné 
rodiče.

Není proto úplně snadné 
vysvětlit, proč bychom se 
měli náboženstvím zabývat 
a děti do tohoto předmětu 
posílat. Náboženství se to-
tiž nesnaží dát odpověď na 
všudypřítomnou otázku „co 
z toho budu mít?“, ale snaží 
se hledat to, co je pravdivé 
a správné.

Předně křesťanství učí 
jedinečným způsobem chá-
pat krásu, velikost a hodno-
tu života. Život není jenom 
biologickým dějem, ale pře-
devším úžasným darem, zá-
kladní hodnotou, která vyža-
duje maximální úctu k sobě 
i k druhým.

Křesťanství nebere nic jako 
samozřejmost či náhodu, ale 
učí člověka žasnout a děkovat.

Křesťanská víra dává hlu-
boký smysl každodennímu 

životu a pomáhá hledat i smy-
sl utrpení, ztrát, slz, proher…

Křesťanství také přináší 
naději, že lidská existence 
nekončí smrtí, ale čeká ji ne-
představitelná budoucnost.

S darem života dostává 
každý člověk i jedinečné po-
slání. Křesťanství nás učí toto 
poslání objevit a naplnit. Ne-
jsme na světě tedy proto, aby-
chom měli pohodlí a co nejlé-
pe se nám dařilo, ale proto, že 
zde máme nějaký úkol před 
Bohem a před druhými lidmi. 
A z přijetí tohoto úkolu pak 
plyne cesta ke štěstí.

 „Žijeme jenom jednou!“ 
říkávají ti, co si chtějí v živo-
tě hlavně hodně užít. A mají 
pravdu. Ano, žijeme opravdu 
jen jednou. 
Ale právě 
proto zále-
ží na tom 
– jak?

o. Bohu-
mil Kundl

(zdroj: 
http://

www.far-
nosthalen-
kovice.eu)
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100 LET P. JOSEFA ZLÁMALA100 LET P. JOSEFA ZLÁMALA

Alfa a omega je vyznačena 
na stropě presbytáře halen-
kovického kostela. Dvě jisté, 
absolutní hodnoty stejně jako 

narození a smrt. Stojíme tu 
dnes před svatostánkem, po-
slední červnovou sobotu L.P. 
2015, v připomínce 100. vý-
ročí narození zdejšího rodáka 
P. Josefa Zlámala. U obětního 
stolu je čtveřice kněží, které 
si sem svým odkazem povolal 
sám P. Zlámal. A oni jeho volání 
vyslyšeli.

Zda byly Halenkovice již 
svědkem setkání duchovních 
takového formátu? A stane 
se tak ještě někdy? Chrámem 
se nese náš zpěv. Je z něj cítit 
síla, odhodlání i oddanost. Kdo 
zpívá, modlí se dvakrát, říká-
vali mi vždycky coby malému 
klukovi. Dnes se snad opravdu 

pokládáme do celého obřadu 
plněji a dvakrát. Bodejť, ke sla-
vení dnešní mše svaté jsme se 
sešli z různých koutů naší vlas-
ti právě díky P. Zlámalovi. A ten 
nedělal věci polovičatě, ba víc, 
uměl dostát svým povinnos-
tem a žít v Pravdě. Jeho osud 
je pro nás mementem, tak by 
měla vypadat i naše pouť z alfy 
do omegy.

Stojíme společně u hrobu 
P. Zlámala, ve kterém čeká na 
slavné vzkříšení těla a stěží lze 
hodnotit, je-li nás tu mnoho či 
málo. Vítr k nám přináší vůni 
kvetoucích lip a slunce nás za-
lévá svými paprsky. Pohlížím 
z malebného halenkovického 

hřbitova na protější zelené 
stráně a rozumím tomu, že 
P. Zlámal spočinul právě zde, 
doma mezi svými. Zvon odbíjí 
poledne a poslední modlitby 
znějí z našich úst.

P. Zlámal nezmizel a neode-
šel, je tu stále s námi, přímo 
v nás. Na takové lidi se nedá 
(a nemá) zapomenout. Jeho 
odvaha a statečnost a mno-
hé další, nechť je nám vlast-
ní v každém všedním dni. Ať 
jsme i my, stejně jako on, za 
všech okolností oddanými slu-
žebníky našeho Pána.

iš
(zdroj: http://www.far-

nosthalenkovice.eu)

První svaté pøijímání První svaté pøijímání 31. kvìtna 201531. kvìtna 2015
Jednou z největších slav-

ností každé farnosti je Slav-
nost prvního svatého při-
jímání. Tuto slavnost jsme 
slavili při mši svaté 31. květ-
na 2015. V letošním roce při-
stoupili poprvé k svatému 
přijímání tři děti, dvě děvča-
ta Kája a Zuzanka a chlapec 
Štěpán.

Slavnost byla umocněna 
starostlivostí maminek, které 
bez ohledu na čas, vystrojily 
své děti do svátečních krojů. 
Děti s hořící svící obnovova-
ly své křestní sliby a v očích 

rodičů i prarodičů 
se dojetím objevila 
i slza radosti, kte-
rá provází všechny 
významné rodinné 
události.

Těchto pár fo-
togra ií se snaží 
přiblížit slavnost-
ní okamžiky, které 
prožívala celá far-
nost.

Přejeme dětem, 
aby tento den zů-
stal uchován v jejich 
srdci po celý život…

BOŽÍ TÌLOBOŽÍ TÌLO
Slavnost Nejsvětější Tro-

jice se slaví první neděli 
po Duchu svatém. Slavnost 
Těla a Krve Páně připadá 
na čtvrtek po Nejsvětěj-
ší Trojici. Počátky svátku 
jsou ve 13. století. Svátek 
byl zaveden roku 1311 pa-
pežem Uranem IV. Lidově 
je tato slavnost označová-
na za „Boží Tělo“ a svátek 
je zpravidla přenesen na 
následující neděli, letos 
7. června.

V naší farnosti proběhla 
Slavnost Božího Těla v ne-
děli 7. června při mši sva-
té v 10:15 h. Na obvyklém 
místě u kříže kostela, byl 
instalován venkovní oltář. 

K němu se ubíral průvod 
z kostela. Letošní slavnost 
proběhla za krásného po-

časí a za účasti krojovaných 
děvčat.

vl

(zdroj: 
http://www.farnostha-

lenkovice.eu)
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Dne 27. června 2015 osla-
vil Sbor dobrovolných hasi-
čů v Halenkovicích 120 let 
od svého založení.

Sbor byl založen v měsíci 
březnu 1895. Po dobu jeho 
trvání se v něm vystřída-
lo mnoho členů i techniky. 
Všechny tyto členy ale spo-
jovala jedna velice důležitá 
vlastnost člověka a to za-
chraňovat majetky a pomá-
hat druhým lidem v těžkých 
a krizových situací způso-
bených požárem, povodní 
a jinými událostmi. Ne jinak 
je to i v této době. Různých 
krizových situací přibývá 
a na hasiče jsou kladeny 
stále větší nároky. Při pro-
čítání hasičských kronik, 
jsem se dočetl, že hasiči vy-
jížděli jen dvakrát, třikrát 
do roka. V současné době 
se šplhají laťky v průměru 
k 20 výjezdům ročně růz-
ných typů událostí.  Místní 
hasiči se proto rozhodli, že 

120 let od založení Sboru dobrovolných 120 let od založení Sboru dobrovolných 
hasièù obce Halenkovicehasièù obce HalenkoviceHASIÈI

svou činnost a práci před-
staví veřejnosti a 27. čer-
ven byl tím nejlepším 
dnem, kdy se předvedení 
činnosti hasičů spojí s osla-
vami založení.  Slavnostní 
den začal již v brzkých ran-
ních hodinách. O půl deváté 
proběhla v místním kostele 
sv. Josefa mše za zesnulé 
hasiče, kde byla požehná-
na stuha na prapor, kterou 
nám darovala obec. Po mši 
svaté jsme se odebrali ke 
kulturnímu domu, kde od 
9 hodiny probíhala výsta-
va záchranářské techniky, 
jak historické tak i moder-
ní. K zhlédnutí zde byla 
například historická parní 
stříkačka z SDH Kvítkovice, 
dalším historickým strojem 
byl nádherně zrepasova-
ný Mercedes, který k nám 
dojel až z Bojkovic. Tech-
niku, kterou vystavoval náš 
sbor jako CAS 32 Tatra 138, 
CAS 30 Tatra 815, DA Opel 
Movano a požární stříkač-

ky PS 16 a Chotěboř. Mezi 
další vystavovanou techni-
kou byla CAS32 Tatra 815 
z SDH Otrokovice, CAS24 
RTHP z SDH Oldřichovice, 
CAS 20 Tatra Terno z HZS 
ZLK PS Otrokovice Mitsu-
bishi L 200 a čtyřkolka se 
svozovým vozíkem, který 
k nám dovezli ukázat naši 
kamarádi z Halenkova. Ra-
ritou ve výstavě byl sanitní 
vůz ze ZZS  zlínského kraje 
z výjezdového stanoviště 
Otrokovice. Během výstavy 
bylo o iciálně předáno pa-
nem starostou Jaromírem 
Blažkem prvovýjezdové vo-
zidlo CAS30 Tatra815, kte-
rou pro naši jednotku zre-
konstruovala irma WISS 
Czech.

Tento automobil se dá 
srovnávat s vozidly pro 
profesionální hasiče. Je vy-
baven pro potřeby našich 
hasičů. V úložných prosto-
rách najdete veškeré vy-
bavení pro zdolání požárů, 

dýchací techniku, přetla-
kový ventilátor, kalové 
čerpadlo, elektrocentrálu 
a mnoho jiného vybavení 
pro různé typy zásahů. Nut-
no podotknout, že vozidlo 
vlastníme od prosince loň-
ského roku, na výjezdu je 
zapsáno od začátku letoš-
ního roku a už má za sebou 
několik zásahů jak technic-
kých tak i u požárů. Vraťme 
se ale k programu výročí. 
Po předání vozidla se všich-
ni pozvaní hosté odebrali 
na sál OU, kde již byla při-
chystána slavnostní schů-
ze, na které byly předány 
ocenění některým členům 
za dlouholetou činnost, za 
zásluhy, samozřejmě ne-
směly chybět ocenění i pro 
ty nejmenší hasiče, kteří se 
na tento den moc těšili. Po 
předání ocenění přednesla 
jednatelka Margita Abrahá-
mová zprávu za posledních 
pět let. Po přečtení obsáhlé 

Pokračování na straně 27.



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

27 JARO 2015č. 78

zprávy proběhla zdravice, 
kde nás pozdravili hosté, 
kteří byli pozváni na naše 
oslavy. Při příležitosti zdra-
vic nám naši kolegové a ka-
marádi z Halenkova předali 
několik darů, ale největším 
darem, který nám přivezli, 
byl strom, který nám při-
pomíná navázanou druž-
bu. Za tento dar jim moc 
děkujeme. Po ukončení 
slavnostní schůze a menší 
přestávce započala dru-
há část programu, kterou 
byly ukázky pro širokou 
veřejnost v prostoru nové 
školy. Zde se nám předvedli 
členové SDH Kvítkovice se 
svou krásnou historickou 
parní stříkačkou, kteří pro-
vedli hned 3 ukázky, při 
kterých postupně navyšo-
vali počet proudů a ukázali 
tak, že i stará technika má 
své kouzlo. Několik uká-
zek předvedli i naši malí 
hasiči. Připravili si ukázky 

z činnosti dospělých hasi-
čů a dokázali tak, že jsou 
dobře připravováni a uče-
ni na doplnění výjezdové 
jednotky. Zvládli zásahy 
jako je dopravní nehoda, 
odstranění překážky ze sil-
niční komunikace, nalezení 
pohřešované osoby a zvlád-
li dokonce i lesní požár. 
Jednou z nejzajímavějších 
ukázek byl dozajisté zásah 
integrovaného systému, 
kde nám v poslední chvíli 
vypověděla Policie ČR, kte-
rá musela vyjet k případu, 
takže po malé improvizaci 
nabouralo auto do sloupu 
veřejného osvětlení a akce 
mohla začít. Jako první na 
místo dorazila jednotka 
dobrovolných hasičů z Ha-
lenkova, která prováděla 
vyproštění zraněné osoby 
z vozidla. Po chvíli dorazila 
na místo ZZS, která proved-
la ošetření zraněných osob 
a transport zraněné osoby. 
Vrak automobilu posloužil 

i k další a poslední ukázce, 
kterou byl požár OA, kde se 
předvedla naše nová tatra. 
K uhašení automobilu bylo 
použito vysokotlaké vede-
ní. Členové jednotky před-
vedli, že i při takových udá-
lostech jsou dané postupy, 
jak se mají hasiči chovat 
a jak postupovat. Nejdříve 
zjistit o co se jedné, zda se 
někdo nenachází uvnitř 
vozidla, na jaké palivo au-
tomobil jezdí. Zasahující 
hasiči s proudem se musí 
chránit. K tomu jim pomá-
há vodní clona, kterou mají 
před sebou, než se přiblíží 
k vozidlu. Po ukončení uká-
zek si děti mohly zastříkat 
z naší nové Tatry. Po uklize-
ní místa, kde byly provede-
ny ukázky hasičského cvi-
čení, jsme již připravovali 
sál OU na večerní zábavu. 
Bohužel se nám moc ne-
vyvedla z důvodu nízkého 
zájmu hostů. Pro malou ná-
vštěvnost byla i dříve ukon-

čena. I tak hodnotíme tento 
den za vydařený a doufá-
me, že kdo si na nás udělal 
čas tak určitě nelitoval. Na 
závěr bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se podíleli na 
těchto oslavách jako: sta-
rosta obce Jaromír Blažek- 
pomoc při organizaci, obec 
Halenkovice, ZZS Zlínského 
kraje za poskytnutí sanit-
ky s posádkou, HZS ZLK PS 
Otrokovice, JSDH a SDH Ot-
rokovice, Kvítkovice, Oldři-
chovice, Halenkov, Bojkovi-
ce, Žlutava za vystavení své 
techniky, P+P videostudio 
- Petr Měrka, Tomáš Brada - 
komentování ukázek, Pavlí-
na Bieberlová – organizační 
záležitosti: výroba pozvá-
nek, plakátů a pamětních 
listů, otec Bohumil Kundl, 
a v neposlední řadě všem 
Halenkovickým hasičů, kte-
ří se podíleli na přípravách 
a zdárném průběhu našich 
oslav.

Josef Gabrhelík, ml. 

Pokračování ze strany 26.
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Hejtman Zlínského kraje, 
na základě návrhu ředitele 
Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje ze 
dne 7. srpna 2015, vyhlásil 
pro celé území Zlínského 
kraje období nepříznivých 
klimatických podmínek 
z důvodu nebezpečí vzni-
ku požáru. V tomto období 
byli občané nabádání k še-
tření vodou a byl vydán zá-
kaz k rozdělávání otevře-
ných ohňů v přírodě. 

Svou daň na majetku si 
extrémně suché období vy-
bralo i na Halenkovicích. 

Noční požár
V neděli 26. 7. 2015, 

v brzkých ranních hodi-
nách, byl vyhlášen požární 
poplach. Důvodem byl roz-
sáhlý požár technického 
objektu na jednom z dvor-
ků v centru obce. K ohni 
vyjeli hasiči SDH Halenko-
vice a hasičské jednotky 
z Otrokovic a Napajedel. 

Signál z bezpečnostního 
čidla instalovaného v ob-
jektu dílny na pozemku 
jednoho z rodinných domů 
v obci Halenkovice vzbudil 
po druhé hodině noční jeho 
majitele. Ten po vstupu do 
dílny zaregistroval kouř 
a jasné světlo vycházející 
z jedné části stavby. Ještě 

Už několikrát jsme 
slyšeli posměšné hláš-
ky na JSDH Halenko-
vice ohledně bloudění 
k místu události. Udá-
lost naší jednotce bývá 
hlášena pomocí akus-
tické sirény, kterou 
dálkově spustí z HZS 
ZLK a pomocí SMS 
zpráv, které dojdou 
všem členům jednotky 

JAK SPRÁVNÌ NAHLÁSIT POŽÁR 
NEBO MIMOØÁDNOU UDÁLOST

na mobilní telefony. SMS 
zpráva obsahuje většinou 
to, co sdělí oznamovatel 
operačnímu důstojní-
kovi. Když dojde zpráva 
z KOPISu a je tam třeba 
jen číslo domu, je oprav-
du obtížné najít v katas-
tru obce místo události. 
Žádáme vás proto, pokud 
budete oznamovat jakou-
koliv událost na operační 

středisko HZS, snažte se 
dát co nejvíce podrob-
ností o místě. Hlavně co 
se stalo, kdo volá, zda 
je někdo zraněn, kde se 
místo nachází, část obce, 
číslo domu. Číslo domu 
je velmi důležité, jelikož 
některé jednotky použí-
vají tzv. výjezdové table-
ty, v kterých je navigace 
a dovede hasiče přímo 

k místu události bez 
zbytečného bloudění 
a následné ztráty času. 
Nikdy nepokládejte te-
lefon jako první - ope-
rační důstojník se vás 
může dále ptát na růz-
né věci a upřesnění. 
Děkujeme za pochope-
ní.   

   JSDH Halenkovice

Horké léto 2015Horké léto 2015
než plameny zachvátily 
celý objekt, stačil z něho 
vytlačit motocykl a skútr. 
Manželka majitele zatím 
oznámila vznik události na 
tísňovou linku hasičů.

V 02:22 hodin dorazili 
jako první na místo ha-
siči místní dobrovolné 
jednotky. V následujících 
minutách se k nim připo-
jili i profesionální hasiči 
z Otrokovic a dobrovol-
ní hasiči z Napajedel. Jak 
bylo zjištěno, požár zcela 
zachvátil jak objekt dílny, 
tak i objekt kůlny, který se 
nacházel už na sousedním 
pozemku. Zasažena byla 
také hromada uskladněné-
ho dřeva.

Při hasebních pracích 
vynesli hasiči z objektu 
dílny také dvě tlakové láh-
ve, které museli delší dobu 
ochlazovat. Po lokalizaci 
požáru hasiči objekty i na-
skladněné dřevo postupně 
rozebrali a provedli doha-
šení jednotlivých ložisek 
hoření. V 04:38 hodin byl 
požár zlikvidován.

 Jak ukázalo následné vy-
šetřování, požár nevznikl 
v objektu dílny, ale rozšířil 
se na ni z prostoru sou-
sední kůlny. Dosavadním 
šetřením hasičů a policistů 
byly vyloučeny verze vzni-

ku požáru v důsledku tech-
nické závady a úmyslného 
jednání. Vyšetřovatelé na-
dále prověřují verzi nedba-
losti ze strany nezjištěné 
osoby. Způsobená škoda 
byla předběžně vyčíslena 
na 250.000,- Kč.

 Autor: por. Bc. Libor Ne-
topil

tiskový mluvčí 
HZS Zlínského kraje

Požár suchého 
porostu v místní 
části Katernice

V neděli 19. 7. 2015, před 
polednem, byl vyhlášen 
poplach z důvodu požáru 
suchého porostu v míst-
ní části Katernice. Požár 
byl způsoben závadou na 
sloupu elektrického vede-
ní, která zapříčinila zkrat. 
Žhavý materiál následně 
zapálil suchý porost v oko-
lí sloupu. Oheň se vlivem 
horkého a větrného počasí 
začal rychle šířit. K požáru 
vyjela halenkovická ha-
sičská jednotka, která jej 
i zlikvidovala. K události 
byly povolány i hasičské 
vozy profesionálních hasi-
čů z Otrokovic. Požár ne-
způsobil žádná zranění ani 
materiální škody. Z důvodu 
této poruchy bylo několik 

domácností v místní části 
Katernice bez elektrické 
energie. Odstranění závady 
na elektrickém vedení za-
jistili pracovníci rozvodné 
společnosti.

Požární poplach 
- požár lesního 
porostu

V úterý 9. 6. 2015, odpo-
ledne byl v Halenkovicích 
vyhlášen požární poplach. 
Důvodem jeho vyhlášení 
byl požár lesního porostu 
mezi Halenkovicemi a Kos-
telany. K požáru vyjelo pět 
jednotek (HZS Uherské 
Hradiště, SDH Kudlovice, 
Babice, Halenkovice, Sta-
ré Město). Zasažena byla 
plocha asi 200×50 metrů. 
Pomocí velkokapacitních 
cisteren hasiči dováželi 
vodu z Halenkovic. Lokali-
zovat plameny se podařilo 
v 18:34, zlikvidovat požár 
pak v 19:40 hod.

Období nepříznivých 
klimatických podmí-
nek bylo zrušeno v pátek 
4. 9. 2015 na základě roz-
hodnutí hejtmana Zlínské-
ho kraje.

(HZS Zlínského kraje, 
www.halenkovice.cz, 

www.pozary.cz) 
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MODELÁØI

10. 10. 2015  Drakiáda
17. 10. 2015  Pohár starosty „H“

24. 10. 2015  Zavření nebe

PLÁNOVANÉ AKCEPLÁNOVANÉ AKCE

Model air show 2015Model air show 2015
V sobotu 13. 6. 2015 se 

uskutečnil již devátý ročník 
Model air show, který pro 
modeláře a širokou veřejnost 
pořádá Letecko modelářský 
klub Halenkovice ve spoluprá-
ci s LMK Otrokovice. I letošní 
ročník byl koncipován jako po-
hodový víkend pro modeláře 
se sobotním komentovaným 
programem pro veřejnost.

Pro hlavní program byly 
připraveny obvyklé statické 
i letové ukázky modelů leta-
del doprovázené erudovaným 
komentářem, dětmi oblíbená 
soutěž házedel a přelet skuteč-
ných letadel. To vše zarámová-
no příjemným, každoročně se 
zdokonalujícím prostředím 
modelářského letiště na Vr-
chovici.

Komentovaný program le-
tecké show byl zahájen ve 
13:00 hod. Nad Halenkovice-
mi vládlo letní počasí a vál vítr. 
Nevadila by ani tak jeho síla, 
mírným problémem pro leto-
vý provoz byl jeho směr – fou-
kalo totiž kolmo na vzletovou 
dráhu, modeláři tak při vedení 
modelů museli počítat s horší-
mi podmínkami zejména při 
vzletu a přistání. 

To co je jednomu na obtíž, 
jinému udělá dobře. Letní 
větřík s povděkem kvitovali 
diváci, které chladil od žhnou-
cích slunečních paprsků. Jako 
úkryt před letním sluncem jim 
přišlo vhod zejména posezení 
u letištní budovy, chráněné 
maskovací sítí a vybavené sor-

timentem točených nápojů té-
měř na dosah ruky. Pro někte-
ré z diváků byla show místem, 
kde strávili celý den, jiní se 
přišli podívat jen na chviličku, 
pro další byla jednou ze zastá-
vek cyklistického nebo pěšího 
výletu.

Samotný program byl pestrý 
a zajímavý. Bylo zde možné vi-
dět aerovleky obřích modelů, 
předvedení skupinové sléta-
nosti a ukázky akrobacie mo-
delů moderních i historických 
letadel. Nad letiště, v rámci 
programu, několika nízkými 
průlety zavítal skutečný letoun 
Zlín Z-326 Trenér z Kroměříže. 
Do vzduchu odstartoval také 
bonbónový bombardér, který 
pro děti shodil dva náklady 
sladkostí. Velkým překvape-
ním byl přílet dvou skutečných 
letounů Zlín, z nichž jeden (Z-
326) už diváci viděli v předešlé 
ukázce, ale druhý, Zlín Z 50M, 
byl opravdovou lahůdkou, kte-
rá se tak často nevidí. Jedná 
se totiž o akrobatický speciál, 
kterého bylo ve verzi M v ot-
rokovickém Moravanu vyro-
beno jen několik málo kusů. 
Také tento letoun do Halen-
kovic zavítal z Kroměříže, kde 
týden po konání halenkovické 
akce proběhlo Mistrovství ČR 
v letecké akrobacii. Pilot stroje 
návštěvu nad Vrchovicí pojal 
jako trénink a přítomným di-
vákům i modelářům předvedl 
plnohodnotnou akrobatickou 
sestavu. S vděčným publikem 
se při odletu neloučil obvyk-

lým máváním křídel, 
ale řadou výkrutů.

Organizátoři se, 
kromě péče o diváky, snažili 
co nejlépe postarat i modeláře. 
Kromě perfektně připravené-
ho areálu s krásně upravenou 
vzletovou a přistávací dráhou, 
pro ně byly vyhlášeny anke-
ty, zohledňující letové ukázky 
nebo provedení modelů. No-
vinkou byla pro vítěze určena 
soška válečného pilota RAF, 
kterou vytvořil a věnoval pan 
Vičánek.

Letošní hlavní modelářská 
událost je úspěšně za námi, 
diváci i hosté mohou být spo-
kojeni. Halenkovičtí modeláři, 

díky dlouholetým zkušenos-
tem z organizování této akce, 
nikomu nedali poznat, že se 
jim v letošním roce nevyhnuly 
problémy technického charak-
teru, které museli během pro-
gramu operativně odstraňo-
vat. Vůči divákům i hostujícím 
modelářům byli stále vstřícní, 
ochotní a usměvaví – za to, ale 
zejména za celou organizaci 
akce, je jim třeba složit velkou 
poklonu. Už teď se můžeme 
těšit na jubilejní, desátý ročník 
Model air show Halenkovice.

RJ

BARUM RALLY 2015BARUM RALLY 2015

Vítězná posádka Kopecký - Dresler Vítězná posádka Kopecký - Dresler 
při průjezdu Halenkovicemipři průjezdu Halenkovicemi

(zdroj: http://www.czechrally.com)(zdroj: http://www.czechrally.com)
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BIATLON
První závod letošní letní 

biatlonové sezóny proběhl za 
krásného slunečného počasí 
v sobotu 25. dubna 2015 ve 
Zdětíně u Prostějova. Účast-
nilo se jej devatenáct halen-
kovských závodníků. Mladí 
biatlonisté absolvovali dva 
rychlostní závody a vedli si 
velmi dobře.

V kategorii přípravka hoši 
Štěpán Palla 

 2x 2. místo
V kategorii přípravka hoši 

Oblastní závod ZdìtínOblastní závod Zdìtín
František Bieberle

 5. a 4. místo
V kategorii přípravka hoši

Roman Vašíček 
 2x 6. místo

V kategorii přípravka dívky
Beata Petrášová

 3. a 2. místo
V kategorii přípravka dívky

Anna Jelínková 2. a 3. místo
V kategorii žáci A 

Richard Vašíček 
 2. a 3. místo
V kategorii žačky A 

Kateřina Jelínková 
 2x 2. místo

V kategorii žačky A 

Aneta Nádvorníková
 2x 3. místo

V kategorii žačky A 
Tereza Musilová 
 2x 4. místo

V kategorii žačky B 
Barbora Gabrhelíková 

2x 1. místo
V kategorii žačky B 

Renata Flašarová  
 2. a 3. místo

V kategorii žačky B 
Adriana Vojáčková 
 2x 7. místo

V kategorii žáci B 
František Palla 
 2x 2. místo

V kategorii žáci B 
Tomáš Hučík 2x 3. místo

V kategorii žáci C 
Martin Palla 
 2x 1. místo

V kategorii žačky C 
Veronika Badalová 
 2x 4. místo

V kategorii dorost A 
Aleš Omelka 
 2x 1. místo

V kategorii dorost B 
Radek Trvaj 
 2x 3. místo

V kategorii muži A 
Milan Jurčík 
 2x 4. místo

Oblastní závod BøidliènáOblastní závod Bøidlièná
Druhý závod letní biatlono-

vé sezóny proběhl za pěkné-
ho slunečného počasí v pátek 
8. května 2015 v Břidličné. 
Účastnilo se jej osmnáct ha-
lenkovských závodníků. Mladí 
biatlonisté absolvovali rych-
lostní závod a dosáhli pěkných 
výsledků.

V kategorii přípravka hoši 
František Bieberle

 5. místo
V kategorii přípravka hoši 

Roman Vašíček
 3. místo
V kategorii přípravka dívky 

Beata Petrášová 
 2. místo

V kategorii přípravka dívky 
Anna Jelínková 3. místo

V kategorii přípravka dívky 
Zuzana Pavelková 

 5. místo
V kategorii žáci A 

Richard Vašíček 4. místo
V kategorii žačky A 

Kateřina Jelínková
 10. místo
V kategorii žačky A 

Tereza Musilová
 14. místo
V kategorii žačky B 

Barbora Gabrhelíková
 3. místo
V kategorii žačky B 

Renata Flašarová 1. místo

Oblastní závod Oblastní závod 
TìrlickoTìrlicko

Třetí závod letní biatlo-
nové sezóny proběhl za vel-
mi pěkného počasí v sobotu 
9. května 2015 v Těrlicku. 
Účastnilo se jej jedenáct 
halenkovských závodníků. 
Biatlonisté mají za sebou 
další rychlostní závod.

V kategorii přípravka dívky 
Anna Jelínková

 2. místo
V kategorii žáci A 

Richard Vašíček
 2. místo
V kategorii žačky A 

Kateřina Jelínková
 3. místo
V kategorii žačky A 

Aneta Nádvorníková
 10. místo
V kategorii žačky A 

Tereza Musilová
 9. místo
V kategorii žačky B 

Barbora Gabrhelíková
 2. místo
V kategorii žačky B 

Adriana Vojáčková
 8. místo
V kategorii žáci B 

František Palla
 2. místo
V kategorii žáci B 

Tomáš Hučík 6. místo
V kategorii žáci C 

Martin Palla 1. místo
V kategorii žačky C 

Veronika Badalová
 9. místo

V kategorii žačky B 
Adriana Vojáčková

 18. místo
V kategorii žáci B 

František Palla 
 2. místo

V kategorii žáci B 
Tomáš Hučík 
 11. místo

V kategorii žáci C 
Martin Palla 4. místo
V kategorii žačky C Veroni-

ka Badalová
 10. místo
V kategorii dorost A 

Aleš Omelka 2. místo
V kategorii dorost B 

Radek Trvaj 4. místo

Oblastní závod Bystøice pod HostýnemOblastní závod Bystøice pod Hostýnem
Čtvrtý závod letní biatlono-

vé sezóny proběhl za velmi vě-
trného a deštivého počasí v so-
botu 23. května 2015 v Bystřici 
pod Hostýnem. Účastnilo se 
jej šestnáct halenkovských 
závodníků. Mladí biatlonisté 
absolvovali rychlostní závod 
a s nástrahami počasí se vy-
pořádali velmi dobře a dosáhli 
pěkných výsledků.

V kategorii přípravka hoši 
Štěpán Palla obsadil

1. místo
V kategorii přípravka hoši 

Roman Vašíček
4. místo

V kategorii přípravka hoši 
František Bieberle

5. místo

V kategorii přípravka dívky
Beata Petrášová 

 2. místo
V kategorii přípravka dívky

Anna Jelínková
 3. místo
V kategorii přípravka dívky

Zuzana Pavelková
 9. místo

V kategorii žačky A 
Kateřina Jelínková

 10. místo
V kategorii žačky B 

Barbora Gabrhelíková
 1. místo

V kategorii žačky B 
Renata Flašarová

 6. místo

V kategorii žačky B 
Adriana Vojáčková

 7. místo
V kategorii žáci B 

Tomáš Hučík 
 8. místo
V kategorii žáci C 

Martin Palla 2. místo
V kategorii žačky C 

Veronika Badalová
 17. místo
V kategorii dorost B 

Radek Trvaj 4. místo
V kategorii muži A 

Milan Jurčík 8. místo

Tento závod byl poslední 
přípravou na I. závod ČP, kte-
rý se uskuteční v Letohradě 
5. 6. - 7. 6. 2015.



HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ  

 

31 JARO 2015č. 78

I. KOLO ÈESKÉHO POHÁRU V LETNÍM BIATLONU LETOHRADI. KOLO ÈESKÉHO POHÁRU V LETNÍM BIATLONU LETOHRAD
První závod ČP letní biatlono-

vé sezóny proběhl za krásného 
slunného počasí a velmi vyso-
kých teplot (teploty přesaho-
valy 30°C) od pátku 5. června 
2015 do neděle 7. června 2015 
v Letohradě. Celkem se zúčast-
nilo 482 závodníků z celé ČR, 
z toho bylo 316 žáků!!! Což je 
nejvíce v historii.

Z našeho oddílu se zúčast-
nilo jedenáct závodníků. De-
set v žákovských kategoriích 
a jeden v dorostu. Po pátečním 
tréninku naši mladí biatlonis-
té absolvovali v sobotu závod 

s hromadným startem a v nedě-
li rychlostní závod.

S nástrahami velmi teplého 
počasí se vypořádali velmi dob-
ře a dosáhli skvělých výsledků, 
když na stupně vítězů se probo-
jovali Richard Vašíček, Barbora 
Gabrhelíková a Martin Palla. 
Společně se skvělými výsled-
ky dalších závodníků obsadil 
náš klub neuvěřitelné 3. místo 
v hodnocení družstev (z celkem 
35 družstev).

Umístění jednotlivých zá-
vodníků: V kategorii žáci A 
Richard Vašíček 1. a 3. místo

V kategorii žačky A 
Kateřina Jelínková 

 28. a 25. místo
V kategorii žačky A 

Aneta Nádvorníková 
 53. a 56. místo
V kategorii žačky B 

Barbora Gabrhelíková
  14. a 1. místo
V kategorii žačky B 

Renata Flašarová  
 10. a 19. místo

V kategorii žačky B 
Adriana Vojáčková 

 55. a 53. místo
V kategorii žáci B 

František Palla  22. a 36. místo
V kategorii žáci B 

Tomáš Hučík  48. a 22. místo
V kategorii žáci C 

Martin Palla  7. a 2. místo
V kategorii žačky C

Veronika Badalová  
 Disk. a 49. místo

V kategorii dorost B 
Radek Trvaj  9. a 11. místo

Dalším závodem, kterého se 
zúčastníme, je II. závod ČP, kte-
rý se uskuteční v Bystřici pod 
Hostýnem od 19. 6. - 21. 6. 2015 
a kde budeme chtít navázat na 
velmi dobré výkony z Letohradu. 

II. KOLO ÈESKÉHO POHÁRU BYSTØICE POD HOSTÝNEM – BIATLONII. KOLO ÈESKÉHO POHÁRU BYSTØICE POD HOSTÝNEM – BIATLON
Druhý závod ČP letní biatlo-

nové sezóny proběhl za chlad-
nějšího počasí s občasnými 
přeháňkami od pátku 19. červ-
na 2015 do neděle 21. června 
2015 v Bystřici pod Hostý-
nem. Celkem se zúčastnilo více 
jak 380 závodníků z celé ČR.

Z našeho oddílu se zúčastni-
lo devět závodníků. Osm v žá-
kovských kategoriích a jeden 
v dorostu. Po pátečním tré-
ninku naši mladí biatlonisté 
absolvovali v sobotu novinku 
– štafetový závod trojic, kde 
jednotlivé trojice (štafety) byly 
v rámci každé věkové katego-

rie vylosovány z přihlášených 
závodníků. V neděli byl na po-
řadu sprint.

Se sobotní novinkou se naši 
závodníci vypořádali velmi 
dobře a dosáhli výborných vý-
sledků, když se na stupně vítě-
zů probojovali:

Kateřina Jelínková  1. místo
Richard Vašíček 2. místo
Radek Trvaj 1. místo
V nedělním sprintu přidala 

umístění na stupních vítězů 
Barbora Gabrhelíková 1. mís-
to a Richard Vašíček 2. místo.

Společně se skvělými vý-
sledky dalších závodníků udr-

žel náš klub 3. místo v hod-
nocení družstev (z celkového 
počtu 36 družstev).

Umístění jednotlivých zá-
vodníků v nedělním sprintu:

V kategorii žáci A 
Richard Vašíček 2. místo

V kategorii žačky A 
Kateřina Jelínková 28. místo

V kategorii žačky B 
Barbora Gabrhelíková 1. místo

V kategorii žačky B 
Renata Flašarová 10. místo

V kategorii žačky B 
Adriana Vojáčková 39. místo

V kategorii žáci B 
František Palla 10. místo

V kategorii žáci B 
Tomáš Hučík 19. místo

V kategorii žáci C 
Martin Palla 11. místo

V kategorii dorost B 
Radek Trvaj 8. místo

Dalším závodem ČP, kterého 
se zúčastníme, je III. závod ČP, 
který se uskuteční ve Starém 
Městě pod Landštejnem od 21. 
8. - 23. 8. 2015, kde budeme 
chtít navázat na výborné vý-
sledky z předchozích závodů 
ČP a udržet 3. místo v hodno-
cení družstev. Generálkou na 
tento závod bude závod v Těr-
licku 15. 8. 2015.

III. KOLO ÈESKÉHO POHÁRU STARÉ MÌSTO POD LANDŠTEJNEMIII. KOLO ÈESKÉHO POHÁRU STARÉ MÌSTO POD LANDŠTEJNEM
Třetí závod ČP letní biatlono-

vé sezóny proběhl za příjem-
ného počasí od pátku 21. srpna 
2015 do neděle 23. srpna 2015 
ve Starém Městě pod Landštej-
nem. Celkem se zúčastnilo více 
jak 360 závodníků z celé ČR. 
Z našeho oddílu se zúčastnilo 
deset závodníků. Devět v žá-
kovských kategoriích a jeden 
v dorostu. Po pátečním trénin-
ku naši mladí biatlonisté ab-
solvovali v sobotu vytrvalostní 
závod. V neděli byl na pořadu 
sprint se skupinovým startem. 
V sobotu se naši závodníci vy-
pořádali s dlouhými tratěmi 
při vytrvalostním závodu vel-
mi dobře a dosáhli výborných 
výsledků. Na stupně vítězů se 
sice probojoval jen Richard Va-
šíček – 1. místo, ale v první pět-

ce se umístila Barbora Gabrhe-
líková (5.) a Martin Palla (4.)

V nedělním sprintu se skupi-
novým startem jsme vybojovali 
2 umístění na stupních vítězů: 
Martin Palla – 1. místo a Ri-
chard Vašíček – 3. místo.

Společně s výsledky dalších 
závodníků je náš klub na prů-
běžném 5. místě v hodnocení 
družstev (z celkového počtu 36 
družstev).

V hodnocení jednotlivců ČP 
jsou průběžně ve svých katego-
riích na medailových pozicích: 
Richard Vašíček 

 1. místo, 
Barbora Gabrhelíková 
 1. místo, 
Martin Palla  2. místo.

Umístění jednotlivých zá-
vodníků v sobotu a v neděli:

V kategorii žáci A 
Richard Vašíček  
 1. a 3. místo

V kategorii žačky A 
Kateřina Jelínková  
 28. a 26. místo

V kategorii žačky A 
Tereza Musilová  
 37. a 24. místo

V kategorii žačky B 
Barbora Gabrhelíková  

 5. a 7. místo
V kategorii žačky B 

Renata Flašarová  
 13. a 14. místo
V kategorii žačky B 

Adriana Vojáčková  
 32. a 38. místo
V kategorii žáci B 

František Palla 
 30. a 17. místo

V kategorii žáci B 

Tomáš Hučík  
 33. a 19. místo

V kategorii žáci C 
Martin Palla 4. a 1. místo

V kategorii dorost B 
Radek Trvaj  8. a 5. místo

Posledním závodem, které-
ho se žáci zúčastní je MČR žáků, 
který se uskuteční v Břidličné 
od 18. 9. - 20. 9. 2015. Zde bu-
deme chtít navázat na výborné 
výsledky z předchozích závodů 
ČP, udržet se v hodnocení druž-
stev v první pětce a jednotlivci 
budou bojovat nejen o tituly 
MČR, ale i o celkové vítězství 
v ČP. Generálkou na mistrov-
ství bude závod v Břidličné 
6. 9. 2015.

František Palla
(zdroj: http://biatlonhalen-

kovice.webnode.cz/)
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Zápis kvasů pro rok 2015
Objednávky na pálení v říjnu přijímá Jiřina Černá 

na tel. čísle: 602 527 592

Ceník pálení:
Zahrádkáři: Cena za 1 litr 100% alkoholu  190,- Kč

Ostatní: Cena za 1 litr 100% alkoholu  210,- Kč
Cena dřeva za vypálení 1 litru a.a. 25,-Kč
Dřevo platí pouze ten, kdo nemá vlastní!

Kontakt:  Ing. Jiřina Černá - 602 527 592 

Provoz moštárny a pálení letních kvasů
ČZS Halenkovice oznamuje, že zahájila provoz moštárny. 

Objednávky přijímají pan Radek Zapletal tel.: 777 880 354 
a pan František Gabrhelík tel.: 603 863 247.

PÁLENICEPÁLENICE

VAØENÍ POVIDELVAØENÍ POVIDEL
Info u pana Kociána tel.: 608 281 887

Cena za vaření je 40Kč/hod., 
dřevo 15Kč/hod. pokud dřevo není vlastní. 

Vaříme povidla ze švestek, 
hrušek i jablek.

Ovoce musí být vypeckované, popřípadě zbavené jádřinců.
U jablek můžeme nabídnout možnost pošrotování v naší 

moštárně.

Minimální množství ovoce je 70 kg maximální 120 kg.

Výkupna ovoce u Valentíků na Záhumení zahájila 
výkup padaných jablek. 

Cena padavek je 1,50 kč/kg. 
Výkupní dny jsou 

středa a neděle, od 15:00 do 17:00 hodin.

Výkup padaných jablekVýkup padaných jablek

FOTBALOVÁ PØÍPRAVKAFOTBALOVÁ PØÍPRAVKA  Turnaj pøípravek 2015Turnaj pøípravek 2015

V sobotu 29. 8. 2015 se ha-
lenkovické fotbalové hřiště za-
plnilo více než stovkou malých 
fotbalistů a fotbalistek, kteří se 
zde utkali v zápasech druhého 
ročníku Turnaje fotbalových 
přípravek.

Trávník byl rozdělen na čtyři 
hrací plochy. Dvě odpovídaly 
předepsaným rozměrům pro 
zápasy mladších přípravek, 
dvě byly větší, připravené pro 
utkání starších přípravek. 
Organizátorům turnaje z TJ 
Halenkovice přislíbilo účast 
celkem dvanáct mužstev. Šest 
mužstev mladších přípravek 
a šest starších přípravek.

V sobotu v půl deváté ráno 
se všechna přihlášená muž-
stva na halenkovickém hřišti 
skutečně sešla. Malé fotbalis-
ty a fotbalistky doprovázelo 
mnoho maminek, tatínků a ro-
dinných příslušníků, nechy-
běli samozřejmě ani trenéři 
a vedoucí mužstev. Areál na 

ZAHRÁDKÁØI

FOTBAL Záhumení se tak zaplnil více 
než dvěma stovkami účastní-
ků turnaje.

Počasí bylo slunečné, bez 
mráčku, jakoby se prázdniny 
chtěly s dětmi rozloučit tím 
nejlepším způsobem. Jednot-
livá utkání na sebe navazovala 
jako na drátku a zprvu bílá ta-
bule se utěšeně plnila výsled-
ky odehraných zápasů. Tre-
néři koučovali, děti se snažily 
a pod dohledem starostlivých 
maminek a hrdých tatínků si 
užívaly každý zápas. V přestáv-
kách mezi utkáními bylo pro 
malé sportovce v Hospodě na 
hřišti připraveno občerstve-
ní. Plno bylo také kolem stolu 
s trofejemi, u kterých se nahlas 
přemýšlelo, jak by se s nimi 
naložilo, v případě jejích zís-
kání. Postupem času začínalo 
být vzácné každé stinné mís-
to, sluníčko se do všech pěkně 
opíralo. Hodně by o tom mohli 
vyprávět třeba rozhodčí, no-
minovaní z řad organizátorů, 
kteří na hrací ploše strávili 

v podstatě celou dobu trvání 
turnaje.

Předpokládaný časový prů-
běh celé akce se dařilo dodr-
žovat, takže kolem čtvrt na dvě 
byly sehrány poslední zápasy. 
V tu dobu už na děti čekalo 
malé překvapení v podobě ha-
lenkovické hasičské Tatry, kte-
rá na hřiště přivezla osm kubí-
ků nefalšované mokré radosti. 
Osvěžení v gejzírech vody si 
nenechal ujít snad žádný malý 
fotbalista. Organizátoři tak 
měli čas na zpracování výsled-
ků a přípravu závěrečného 
ceremoniálu, který proběhl 
asi dvacet minut po ukončení 
posledního zápasu.

Zmáčení, ale spokojení 
účastníci turnaje k vyhlášení 
výsledků nastoupili s nadše-
ním, které je provázelo vlastně 
po celý den. Oceněni byli nej-
lepší střelci, nejlepší brankáři, 
ocenění dostala i hrající děvča-
ta a jeden během turnaje zra-
něný hráč. Nejdůležitější byly 
ale výsledky mužstev. Každý 

tým bez ohledu na výsledky 
obdržel tašku se sladkostmi 
a upomínkovými předměty, 
které byly pořízeny díky spon-
zorům turnaje. Hráči prvních 
třech týmů v každé kategorii 
pak obdrželi medaile a kapitá-
nové mužstev si převzali pohá-
ry. Po ceremoniálu následova-
lo fotografování, dělení odměn 
a příprava na cestu domů.

Členům TJ Halenkovice se 
opět podařilo zorganizovat 
krásnou akci, která nebyla 
okázalá, ale plná upřímné ra-
dosti z pohybu a z přítomnosti 
týmového ducha.

Poděkování patří všem, kteří 
se jakkoliv podíleli na přípravě 
turnaje. Zúčastněným týmům, 
dobrovolníkům, sponzorům 
a obci Halenkovice za podpo-
ru, ZŠ Halenkovice za poskyt-
nutí šaten v tělocvičně, Sboru 
dobrovolných hasičů Halen-
kovice za Tatru plnou vody, ro-
dičům, trenérům a všem, kteří 
děti doprovázeli a starali se 
o ně, když se nehrálo...
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FOTBALNejlepší brankář: 
Mladší přípravka

David Fischer (Halenkovice)
Starší přípravka

Dominik Jurák (Provodov)

Nejlepší střelec:
Mladší přípravka

Jakub Skřivánek (Babice)
Starší přípravka

David Janečka (Provodov)

Nejlepší halenkovičtí hráči:
Mladší přípravka – Jan Kašný
Starší přípravka

Radim Štulíř

Výsledky Turnaje pøípravek Výsledky Turnaje pøípravek 
Halenkovice 2015:Halenkovice 2015:

Konečné pořadí:
Mladší přípravka:

1. Zlín
2. Babice
3. Tečovice
4. Žlutava
5. Halenkovice
6. Napajedla

Starší přípravka:
1. Malenovice
2. Provodov
3. Halenkovice
4. Spytihněv
5. Topolná
6. Babice

Mladší přípravka

Starší přípravka

Turnaj fotbalových amatérù Turnaj fotbalových amatérù 
„SUD CUP 2015“„SUD CUP 2015“V loňském roce se usku-

tečnil první ročník fotbalo-
vého turnaje amatérů, kte-
rý si dal za cíl navázat na 
legendární zimní HaLa ligu. 
Formát turnaje se od HaLa 
ligy výrazně odlišoval. Konal 
se na sklonku jara, a nejed-
nalo se o několikavíkendo-
vý turnaj v sálové kopané, 
nýbrž o jednodenní klání na 
halenkovickém fotbalovém 
hřišti. Společným jmenova-
telem obou těchto akcí byl 
organizační tým, záštita TJ 
Halenkovice a nadšení ama-
térských fotbalistů. První 
ročník se vydařil.

V letošním roce se orga-
nizátoři pokusili na tento 
úspěšný model navázat, ale 
tentokrát to bylo mnohem 
komplikovanější. Svou roli 
sehrálo počasí i nabitý ha-
lenkovický kalendář spor-
tovních a kulturních akcí, 
konaných v období před 
koncem školního roku.

Konání turnaje v původ-
ně stanoveném termínu 
(23. května) bylo v předve-
čer dne „D“ z důvodu nepří-
znivého počasí zrušeno a po 
složité diskuzi byl stanoven 
termín nový. Tento termín 
byl velkým kompromisem. 
I přesto se nemohlo mnoho 
z přihlášených hráčů a ně-
která celá mužstva turnaje 
z časových důvodů zúčast-
nit.

Každopádně v sobotu 
27. června ráno začala pří-
prava hřiště a zázemí akce. 
Až do výkopu prvního zá-
pasu, který se uskutečnil 
po desáté hodině, bylo vel-
kou neznámou, kolik týmů 
se turnaje zúčastní. Kromě 
hráčů kompletních tří tra-
dičních mužstev se na hřiš-
ti sešla skupinka fotbalistů 
z mužstev, která v novém 
termínu nebyla schopna se-
stavit kompletní soupisku. 
Z těchto fotbalových nad-
šenců byl sestaven čtvrtý 
celek, jehož hráči se pojme-
novali názvem „Odpat“ (čti 
odpad), který, jak se později 

ukázalo, ne moc přesně od-
rážel fotbalové kvality členů 
týmu.

Samotný turnaj probíhal 
v pohodové a přátelské at-
mosféře. Každý z týmů měl 
ke svým zápasům trošku 
jiný přístup. K dobré pohodě 
přispíval stánek s občerstve-
ním, kde měli hráči, v rámci 
startovného, k dispozici ná-
poje podle chuti a něco na 
zub v podobě párků v rohlí-
ku. Kdo svůj kredit vyčerpal, 
mohl v konzumaci pokračo-
vat podle svých chutí potřeb 
a inančních možností. K pří-
jemné atmosféře přispívalo 
počasí, které bylo naprosto 
fotbalové. Dopoledne bylo 
pod mrakem, v poledne vy-
svitlo slunce a přes inálo-
vý zápas déšť pěkně kropil 
trávník.

Přesné vedení zápasů bylo 
v rukách Jiřího Sudolského, 
který jakožto rozhodčí všech 
zápasů strávil na hřišti nejvíc 
času ze všech zúčastněných. 
Také díky němu lze nyní kon-
statovat, že se na trávníku 
neodehrála žádná vážnější 
situace a drtivá většina hrá-
čů odešla domů po svých, 
i když hodně bolavých no-
hách. Menší počet zúčastně-
ných týmů si vyžádal úpravu 
systému zápasů, takže každý 
z hráčů si na hřišti pobyl víc 
než dost. Hlavní cenu turna-
je, sud piva, věnoval pan Ve-
lech - Hospoda na Kopci.

Druhý ročník Turnaje fot-
balových amatérů skončil, 
i přes počáteční problémy, 
úspěšně a již dnes je znám 
předběžný termín konání 
ročníku třetího. Organizačně 
bude navazovat na první dva 
ročníky. III. ročník Turnaje 
fotbalových amatérů se na 
halenkovickém fotbalovém 
hřišti uskuteční 18. 6. 2016. 
Tak si připravte kopačky!

Konečné pořadí turnaje:
1. Gabroši           
2. Odpat 
3. Ostružníci
4. Zenith

Tým Gabroši
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2. kolo Halenkovice - Jaroslavice 
  30. 8. 2015 14. 00 hod. neděle
3. kolo Fryšták - Halenkovice 
  6. 9. 2015 14. 00 hod. neděle
4. kolo Halenkovice - Trnava 
  13. 9. 2015 13. 00 hod. neděle
5. kolo Dolní Lhota - Halenkovice 
  19. 9. 2015 15. 30 hod. sobota
6. kolo Bratřejov - Halenkovice 
  26. 9. 2015 15. 30 hod. sobota
1. kolo Mysločovice - Halenkovice 
  28. 9. 2015 15. 30 hod. pondělí
7. kolo Halenkovice - Příluky 
  4. 10. 2015 12. 00 hod. neděle
8. kolo Spytihněv - Halenkovice 
  10. 10. 2015 12. 00 hod. sobota
9. kolo Halenkovice - Lužkovice 
  18. 10. 2015 11. 00 hod. neděle
10. kolo Tlumačov - Halenkovice 
  24. 10. 2015 14. 00 hod. sobota
11. kolo Halenkovice - Hvozdná 
  1. 11. 2015 10. 30 hod. neděle

ROZLOSOVÁNÍ ROZLOSOVÁNÍ TJ Halenkovice podzim 2015/2016TJ Halenkovice podzim 2015/2016
Dorost - OPDorost - OP

Muži - III. tøída - skupina AMuži - III. tøída - skupina A
1. kolo  Spytihněv - Halenkovice 
  9. 8. 2015  17. 30 hod. neděle
2. kolo  Halenkovice - Pohořelice 
  16. 8. 2015  17. 30 hod. neděle
3. kolo  Fryšták B - Halenkovice 
  22. 8. 2015  17. 30 hod. sobota
4. kolo  Halenkovice - Štípa 
  30. 8. 2015  17. 00 hod. neděle
5. kolo  Trnava - Halenkovice 
  6. 9. 2015  16. 30 hod. neděle
6. kolo  Louky - Halenkovice 
  12. 9. 2015  16. 00 hod. sobota
7. kolo  Halenkovice - Tečovice B 
  20. 9. 2015  15. 30 hod. neděle
8. kolo  Kašava - Halenkovice 
  27. 9. 2015  15. 30 hod. neděle
9. kolo  Halenkovice - SK Zlín 
  4. 10. 2015  15. 00 hod. neděle
10. kolo  Všemina - Halenkovice 
  11. 10. 2015  14. 30 hod. neděle
11. kolo  Halenkovice - Žlutava 
  18. 10. 2015  14. 00 hod. neděle
12. kolo  Březová - Halenkovice 
  25. 10. 2015  14. 00 hod. neděle
13. kolo  Halenkovice - Kostelec 
  1. 11. 2015  13. 30 hod. neděle

1. kolo  Mladcová - Halenkovice 
  19. 8. 2015  16. 30 hod. středa
2. kolo  Halenkovice - Mysločovice 
  30. 8. 2015  10. 00 hod. neděle
3. kolo  Napajedla - Halenkovice 
  3. 9. 2015  17. 00 hod. čtvrtek
4. kolo  Provodov - Halenkovice 
  10. 9. 2015  17. 00 hod. čtvrtek
5. kolo  Halenkovice - Tečovice 
  20. 9. 2015  10. 00 hod. neděle
6. kolo  Příluky - Halenkovice 
  25. 9. 2015  16. 30 hod. pátek
7. kolo  Halenkovice - Fryšták 
  4. 10. 2015  10. 00 hod. neděle
8. kolo  Kudlov - Halenkovice 
  8. 10. 2015  17. 00 hod. čtvrtek
9. kolo  Halenkovice - Malenovice 
  18. 10. 2015  10. 00 hod. neděle

Pøípravka - skupina APøípravka - skupina A

1. kolo  Halenkovice - Provodov 
  20. 8. 2015  17. 00 hod. čtvrtek
2. kolo  Racková - Halenkovice 
  30. 8. 2015  15. 00 hod. neděle
3. kolo  Halenkovice - Žlutava 
  3. 9. 2015  17. 00 hod. čtvrtek
4. kolo  Tlumačov - Halenkovice 
  12. 9. 2015  14. 00 hod. sobota
5. kolo  Halenkovice - Lukov 
  17. 9. 2015  17. 00 hod. čtvrtek
6. kolo  Halenkovice - Štípa 
  24. 9. 2015  17. 00 hod. čtvrtek
7. kolo  Hřivínův Újezd - Halenkovice 
  2. 10. 2015  17. 00 hod. pátek
8. kolo  Provodov - Halenkovice 
  5. 10. 2015  17. 00 hod. pondělí
9. kolo  Halenkovice - Racková 
  15. 10. 2015  17. 00 hod. čtvrtek
10. kolo  Žlutava - Halenkovice 
  25. 10. 2015  12. 00 hod. neděle

Mladší žáci - skupina AMladší žáci - skupina A

Turnaj v TopolnéTurnaj v Topolné
Tradičně se naši kluci zúčast-

nili  turnaje v Topolné, který se 
konal 1. 5. 2015. Byly rozlosová-
ny dvě skupiny. První skupina - 
Topolná A, Mařatice, Kněžpole, 

Topolná B. Druhá skupina - Bře-
zolupy, Napajedla, Spytihněv, Ha-
lenkovice.

V prvním zápase kluci narazili 
na Březolupy a vyhráli 2:1, potom 

porazili Spytihněv 4:1, Napa-
jedla 2:0.

V semi inále porazili Topol-
nou A 3:1 a ve inále je opět 
čekaly Březolupy. 

V úmorném horku se na-
konec v základní hrací době 
nerozhodlo. A tak se rozhodo-
valo až v penaltovém rozstře-
lu. Tam nás podržel brankář, 
když jednu penaltu chytil.

Halenkovští hoši po záslu-
ze zvedli nad hlavu vítězný 
pohár. Nejlepším střelcem se 
stal Lukáš Kocián.

Oldřich Prokop
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1.

5.



3.

V sobotu 15. června 2015 jsme na 
obecním úřadě v Halenkovicích do živo-
ta přivítali naše nejmenší děti. Pozvání na 
tento slavnostní akt přijali: Lenka a Pavel 
Mihálovi se synem Tomášem (foto č. 1), Zu-
zana a David Juřenovi se synem Štěpánem 
(foto č. 2), Simona a Lukáš Drábkovi s dce-

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙVÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

2.

4.

rou Eliškou (foto č. 3), Soňa Nováková a Li-
bor Pavelka s dcerou Vanessou (foto č. 4) 
a Jana a Jiří Hubáčkovi s dcerou Lucií (foto 
č. 5). Krátký program plný básniček, pís-
niček a tanečků předvedly děti z mateřské 
školy a žákyně základní školy. Nacviči-
ly jej pod vedením p. učitelky Holáskové 

a p. učitelky Tělupilové. O hudební dopro-
vod se postarala Zuzana Kříčková.

Přejeme malým občánkům i rodičům 
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenos-
ti.

Bohdana Blažková
matrikářka

26. 10. 2015 v 15.30 hod. v Halenkovicích
 Beseda se spisovatelem Ing. Petrem Bednaříkem, 

rodákem z Halenkovic a autorem knihy 
Pět století rodu na pozadí dobových událostí 1504 – 2000.

Pořádá Klub seniorů Halenkovice ve spolupráci s MK Halenkovice. 
Autor nabídne zkušenosti se studiem archívních materiálů a přípravou vydání této boha-

tě ilustrované knihy, která přináší pohled do života celkem 17 generací rodu v předchozích 
pěti stoletích v oblasti Valašska a Slovácka a na bývalém panství Napajedla. Dále bude pre-

zentovat zejména ty části knihy, které se týkají obce Halenkovice.
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BLAHOPŘEJEME
Červenec

50 let
 Magda Nováková Pláňavy 267
 Milan Bieberle Větřák 701
 Anna Kašpárková Zádřinoví 546

55 let
 PaedDr. Marie Kašíková Záhumení 647

60 let
 Zdenka Kašpárková Obecnice 80

65 let
 Anna Běhůnková Dolina 193
 Pavel Kocián Pláňavy 405

70 let
 Jarmila Kedrušová Katernice 502

80 let
 Helena Režná Pláňavy 76

85 let
 Anna Snopková Záhumení 326

Srpen
50 let

 Pavlína Plšková Záhumení 611
55 let 

 Josef Čevela Pláňavy 477
 Vlasta Hrózová Záhumení 664

60 let
 Ladislav Gabrhelík Záhumení 598
 Jarmila Kociánová Záhumení 561
 František Hložek Obecnice 641

65 let
 Ladislav Almáši Dolina 726

Září
55 let

 Vladimír Lukáš  Dolní Konec 28 
60 let

 Františka Nekorancová Dolina 258
65 let

 Ludmila Jamborová Díly 46
 Marie Vojáčková Kržle 371

75 let
 Václav Kašpárek Zádřinoví 82

85 let
 Božena Gabrhelíková Zlámanec 166

K významnému životnímu jubileu Vám upřímně 
blahopřejeme. Do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí, 
pohodu a mnoho spokojenosti ve Vašem osobním životě.

Bohdana Blažková, matrikářka.

10. 10. 2015 
Drakiáda – pořádá LMK Ha-

lenkovice 
12. 10. 2015
Vystoupení hudební skupiny 

Návraty z Tlumačova
17. 10. 2015
Pohár starosty „H“ pořádá 

LMK Halenkovice 
24. 10. 2015
Zavření nebe – pořádá LMK 

Halenkovice 
26. 10. 2015
Beseda se spisovate-

lem Ing. Petrem Bednaříkem
8. 11. 2015 Hudební odpo-

ledne – přehlídka pro všechny, 
kdo milují hudbu všeho druhu. 
Scéna je otevřena pro odváž-
livce, rodinná či přátelská se-
skupení bez rozdílu věku. Další 
informace poskytneme v míst-
ní knihovně Halenkovice.

15. 11. 2015
Prodejní výstava „Baňky 

a vánoční dekorace“ – p. Hada-
čová

21. 11. 2015
Posezení u cimbálu se sva-

tomartinskou kačenou. Hraje 
CM Rováš, vystoupí FK Pláňa-
ta Halenkovice a Pozdní sběr 
z Napajedel. Předprodej vstu-
penek s kuponem na veče-
ři bude zahájen 12. 10. 2015 
v Místní knihovně Halenkovice. 

28. 11. 2015
Slavnostní rozsvícení vá-

nočního stromu a tradiční 
„Vánoční jarmark“

KULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ AKCEKULTURNÍ A SPOLEÈENSKÉ AKCE
5. 12. 2015 
Vystoupení FS Pláňata a FS 

Pozdní sběr v areálu hradu 
v Malenovicích

12. 12. 2015
Ples sportovců - Organizuje 

TJ Halenkovice, hraje skupina 
Madusong. V rámci programu 
bude vyhlášen nejlepší fotbali-
sta roku. Začátek ve 20:00 hod. 
Cena slosovatelné vstupenky 
je 150,- Kč. Předprodej vstupe-
nek bude zahájen v úterý 1. 12. 
v místní knihovně, během ote-
víracích hodin.

16. 1. 2016 Hasičský ples
30. 1. 2016 Dětský karne-

val pro děti od 0 do 10 let na 
téma – Lotrando a Zubejda

Diskotéka pro žáky
5. – 9. ročníku

6. – 7. 2. 2016
Vodění medvěda
13. 2. 2016 
Pochovávání basy 
20. 2. 2016
Rodičovský ples
5. 3. 2016 „Halenkovická 

trnka“ – slavnostní vyhlášení 
koštu slivovice s vystoupením 
CM Rováš. 

Upozorňujeme čtenáře, že 
v kulturním a společenském 
přehledu může docházek ke 
změnám! 

Aktualizace údajů probíhá 
na webových stránkách obce 
a v kabelové televizi na stani-
ci Infokanál Halenkovice.

GG
Srdečně Vás zveme na 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU VÁNOČNÍHO STROMU 

a tradiční 

„Vánoční jarmark“ 

28. 11. 2015




